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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót które 
zostaną wykonane w ramach zadania Budowa magazynu soli drogowej wraz z towarzyszącą 
infrastrukturą - ETAP I – REMONT UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI. 
 

1.2 Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych 
z remontem istniejącej nawierzchni utwardzonej placu. 
 

1.3 Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót objętych niżej 
wymienionymi specyfikacjami: 
SST – O  WYMAGANIA OGÓLNE 
SST –01 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI 
SST –02 KORYTO POD PLAC WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
SST –03 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
SST –04 NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA WG PN-EN 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w SST-O wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
– Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

plac albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (plac, korpus 
ziemny). 

– Plac - wydzielony teren przeznaczony do składowania materiałów lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z przeznaczeniem do prowadzeniem 
określonej działalności. 

– Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

– Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

– Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
– Koryto - element uformowany w korpusie placu w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
– Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 

– Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
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– Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

– Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 

– Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 

– Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 

– Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
– Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w 

celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
– Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

– Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
– Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
– Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
– Szerokość użytkowa obiektu - szerokość nawierzchni placu przeznaczona pod przewidywaną funkcję 

określoną przez Zamawiającego 
– Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
– Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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1.5.1.  PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej komplet 
SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność   określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, ogrodzenie placu budowy, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Roboty będą prowadzone w zakładzie 
czynnym otwartym. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór ogrodzenia i znaków 
ostrzegawczych, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca umieści tablice informacyjne i ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót i 
dostępności osób postronnych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla pracy zakładu czynnego.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  I  PRZEPISÓW SYSTEMU ISO 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej  i systemu ISO. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.09. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla placu lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny  po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 

. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że uzyskane materiały 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na terenie należącym do Zamawiającego i dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami SST. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

6.3 Raporty z badań 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu  raportY z wynikami badań.  
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.4 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 
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6.5 Dokumenty budowy 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.6 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,   w całym okresie 
trwania robót. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST  i 
będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu, 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór ostateczny robót 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektui bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST . 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z  Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.  Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  SST i w dokumentacji 
projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych SST-0 obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10. 10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia  1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w  
     sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich    
     usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) 
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1. WSTĘP 
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST--01) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów nawierzchni placu w ramach zadania Budowa magazynu soli 
drogowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą - ETAP I – REMONT UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI 

1.2  ZAKRES STOSOWANIA SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu rozbiórki elementów 
placu i obejmują: rozebranie nawierzchni z płyt drogowych typu MON, nawierzchni z bruku, nawierzchni z 
kostki betonowej typu trylinka, nawierzchni z mieszanek mineralni asfaltowych. 
 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST – O - Wymagania ogólne"  

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST – O - "Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

3. SPRZĘT 
3.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-O- "Wymagania ogólne", 
3.2 SPRZĘT DO ROZBIÓRKI  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: 
-frezarki, 
-piły, 
-młoty pneumatyczne, 
-dźwigi kołowe  
-ładowarki, 
-frezarki nawierzchni, 
-samochody ciężarowe, 
-sprzęt ręczny bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 
4.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST –O- "Wymagania ogólne". 
4.2 TRANSPORT MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI 

Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Inwestora i powinny być usunięte bezzwłocznie po 
zakończeniu robót rozbiórkowych poza Teren Budowy. 
Materiały będą składowane w miejscu wskazanym przez zamawiającego, który we własnym zakresie 
dokona ich zagospodarowania lub wywozu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST –O- "Wymagania ogólne". 
5.2 ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI I PODBUDOWY 

Rozbiórce podlega istniejąca nawierzchnia i podbudowa na terenie wskazanym w Dokumentacji 
Projektowej, polegająca na demontażu płyt drogowych typu MON, rozbiórce elementów 
nawierzchni z bruku i bloczków betonowych typu trylinka, skruszeniu nawierzchni bądź wyjęciu 
płyt, załadunku  materiałów bądź gruzu ma środki transportowe i złożeniu w miejscu wskazanym 
przez zamawiającego. 
Warstwy nawierzchni i podbudowy należy usunąć przy zastosowaniu sprzętu wymienionego 
w pkt.3 lub wskazanego przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w taki 
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sposób aby krawędź rozbieranej nawierzchni na styku z pozostałą nawierzchnią była pionowa i nie 
może być postrzępiona. 

5.3 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW OGRODZENIA 
Rozbiórkę  ogrodzenia wykona zamawiający. 

5.4 USUWANIE OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI 
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do powtórnego 
wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Odzyskane 
elementy są własnością Zamawiającego i muszą być składowane miejscu przez niego wskazanym. 

5.5 ELIMINOWANIE DOŁÓW (WYKOPÓW) POWSTAŁYCH PO ROZBIÓRCE ELEMENTÓW PLACU 
Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów placu, znajdujące się w miejscach 
gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane roboty ziemne (korytowanie) powinny 
być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej. Wszystkie pozostałe doły (wykopy) należy wypełnić warstwami odpowiednim gruntem 
do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST -O- 
„Wymagania ogólne”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST –O- „Wymagania ogólne", 
6.2 KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYKONANIA ROZBIÓRKI 
Sprawdzenie, jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót, 
wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST -O- "Wymagania ogólne". 
7.2 JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową jest: 
1 m2 (metr kwadratowy) rozbiórki istniejących  nawierzchni,  podbudów. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST –O- "Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST –O- "Wymagania ogólne". 
 
9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
-wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
-demontaż nawierzchni, 
-przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ewentualnego jego użycia, z ułożeniem    
w miejscu składowania, 
-załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, na miejsce wskazane przez zamawiającego 
-wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Normy 
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SST - 02. KORYTO POD PLAC WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM 

PODŁOŻA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, które zostaną wykonane w ramach zadania 
Budowa magazynu soli drogowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą - ETAP I – REMONT 
UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI 
Zakres stosowania SST - 02 
 
SST jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu, realizacji kontroli i odbiorze robót 
wymienionych w p.1.1. 
 
1.2 Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu koryta podczas 
prowadzonego remontu placu o utwardzonej nawierzchni. 
 
1.3 Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
definicjami podanymi w SST -O - “Wymagania ogólne”. 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową i SST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-O- Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Profilowanie koryta 
 
Do wykonania robót należy stosować równiarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukośnie nastawianym 
lemieszem, walce statyczne i wibracyjne oraz inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt 
powinien gwarantować uzyskanie odpowiedniej, jakości robót, przede wszystkim wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Stosowany sprzęt powinien być w dobrym stanie technicznym i nie może powodować 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
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4. TRANSPORT 
 
Nie występuje. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-O- Wymagania ogólne. 
 
5.2 Warunki przystąpienia do robót 
 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcji nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, 
w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie, oraz po wyprofilowanym 
i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany z wykonywaniem warstw 
podbudowy. 
 
5.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 
Do profilowania podłoża można przystąpić po wykonaniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem 
elementów rozbiórki, odwodnienia i uzbrojenia placu (podsypki, przykanalików, wpustów i studzienek 
ściekowych, przyłącza wody i energii elektrycznej). Profilowanie podłoża w wykopie i górnej płaszczyźnie 
korpusu placu polega na ścięciu nierówności i nadaniu płaszczyznom pochylenia podłużnego i 
poprzecznego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń. Po 
oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
wyprofilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem 
były, co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony 
i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić 
podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
obowiązujące wymagania, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych. 
Podłoże skaliste wymaga spulchnienia i rozdrobnienia na głębokość, co najmniej 15 cm. Bezpośrednio po 
wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania przez wałowanie. Zagęszczanie należy 
kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia Is należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże 
uniemożliwia przeprowadzenie badań zagęszczenia, kontrolę należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Badanie należy przeprowadzić w oparciu o BN-64/8931-02. Należy określić pierwotny i wtórny 
moduł odkształcenia oraz wskaźnik odkształcenia Io będący stosunkiem wartości modułu wtórnego do 
wartości modułu pierwotnego, stosując zakresy obciążeń podane w PN-S-02205. Podłoże można uznać za 
prawidłowo dogęszczone, jeżeli: - Is >1,00 lub Io >2,20 przy czym ME2 >60 MPa – dla gruntów 
niespoistych ME2 >45 MPa – dla gruntów spoistych. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20 % do + 10 % wartości wilgotności 
optymalnej. 
 
5.4. Utrzymanie koryta 
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Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu 
koryta nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wyprofilowanie i zagęszczone koryto uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 
osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST –O- Wymagania ogólne. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje poniższa tabela: Częstotliwość oraz zakres badań 
i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
 
Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Równość podłużna co 5 m na całej powierzchni 
2 Równość poprzeczna co 5 m na całej powierzchni 
3 Spadki poprzeczne*/ Co 5 m na całej powierzchni 
4 Rzędne wysokościowe co 5 m w osi placu i na jego krawędziach  
5 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 6 punktach  
 
6.2.2 Szerokość koryta 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+ 10 cm i – 5 cm. 
6.2.3 Równość koryta 
Nierówności podłużne i poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie 
z BN-68/8931-04.Nierówności nie mogą przekraczać 10 mm. 
6.2.4 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową 
z tolerancją ± 0,05 %. 
6.2.5 Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, - 1 cm. 
6.2.6 Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 2 cm. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta 
Wymagania dotyczące zagęszczenia podano w pkt. 5.3. niniejszej SST. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać wg PN-B-06714-17. Tolerancje dla wilgotności podano 
również w pkt. 5.3. 
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6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkiem koryta pod plac. 
 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w pkt. 
6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne 
zagęszczenie. Dodatnie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST -O-Wymagania ogólne. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-O- “Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie badania 
i pomiary z zachowanymi tolerancjami wg pkt.5. i pkt..6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowanie 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na nasyp lub odkład 
- profilowanie dna koryta lub podłoża 
- zagęszczenie 
- utrzymanie koryta lub podłoża 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w SST. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-04481: 88 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
2. PN-S-02205: 98 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
3. PN-B-06714/17: 77 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
4. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą. 
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej, (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, dla zadania 
pn: 
Budowa magazynu soli drogowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą - ETAP I – REMONT UTWARDZONEJ 
NAWIERZCHNI 
 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 30 cm, z profilowaniem i zagęszczeniem, i są 
uzupełnieniem SST-O- „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 
 

1.4 Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST-O- „Wymagania ogólne”. 

1.4.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
 - jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni placu. 
 
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do 
górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może przekraczać 2/3 grubości 
warstwy układanej jednorazowo. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1, powinna mieścić się pomiędzy krzywymi granicznymi 
pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

– Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości tak aby po jej zagęszczeniu 
osiągnąć grubość projektowaną. Zagęszczanie należy prowadzić warstwami nie grubszymi niż 20 cm. 
Rozpoczęcie układania następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej.  

– Zagęszczenie należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w kierunku górnej 
krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieżąco poprzez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania 
równej nawierzchni. W miejscach niedostępnych dla walca dogęszczać płytami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi.  

 
RYS 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej. 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 
 

1.4.2 Właściwości kruszywa 
 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 
Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według 
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1 
2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-EN 933-1 
3 Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m), nie więcej niż 35 PN-EN 933-4 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), nie więcej niż 1 PN-88/B-04481 
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II 

wg PN-88/B-04481, % 
 

od 30 do 70 
 

BN-EN 933-8 
6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku 
do straty masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

 
35 

 
30 

 
 
 

PN-EN 1097-2 
7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż 3 PN-EN 1097-6 
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %(m/m),  

nie więcej niż 
 
5 

 
PN-EN 1367-1 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m),  
nie więcej niż 

1 PN-EN 1744-1 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
80 
120 

 
 

PN-S-06102 
 

1.4.3 Woda 
Należy stosować wodę według PN-EN 1008. 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w SST-O- „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 

1.4.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową , SST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru . 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-O- „Wymagania ogólne ”. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-O- „Podbudowa z 
kruszyw. „Wymagania ogólne” . 

2.2 Rodzaje materiałów. 
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, powinna 
być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. 
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna 
być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszych 
specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziaren żwiru lub kamieni narzutowych, albo surowca 
skalnego. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3 Wymagania dla materiałów. 

2.3.1 Uziarnienie kruszywa. 
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z PN-EN 933-1 Rys.1. i wymaganiami podanymi w SST-O- „Podbudowa z 
kruszyw. „Wymagania ogólne” 

2.3.2 Właściwości kruszywa. 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST-O- „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne”. 

3. SPRZĘT. 
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-O- „Wymagania ogólne” . 
 

4. TRANSPORT. 
Wymagania dotyczące transportu podano w podano w SST-O- „Wymagania ogólne” . 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w podano w SST-O- „Wymagania ogólne”. 

5.1 Przygotowanie podłoża. 
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST-O- „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne”. 

5.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa. 
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST-O- „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne”. 

5.3 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa. 
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST-O- „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne”  
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5.4 Utrzymanie podbudowy. 
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST-O- „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w podano w SST –O- „Wymagania ogólne” . 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST–O-
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 

6.3 Badania w czasie robót. 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje poniższa tabela: Częstotliwość oraz zakres badań 
i pomiarów wykonanego i wyprofilowanego podłoża 
 

Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Równość podłużna co 5 m na całej powierzchni 
2 Równość poprzeczna co 5 m na całej powierzchni 
3 Spadki poprzeczne*/ co 5 m na całej powierzchni 
4 Rzędne wysokościowe co 5 m w osi placu i na jego krawędziach  
5 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 6 punktach  

6.4 Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy. 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w p.6.3.1. 

6.5 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST- O- „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne”. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w podano w SST –O- „Wymagania ogólne” . 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie, grubości 25 cm, z profilowaniem i zagęszczeniem . 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w podano w SST –O- „Wymagania ogólne” . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST –O- „Wymagania ogólne” . 

9.1 Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje : 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy i przepisy związane podano w SST –O- „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”. 
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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na zadaniu: Budowa magazynu soli 
drogowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą - ETAP I – REMONT UTWARDZONEJ NAWIERZCHNI 

1.2 Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu, realizacji kontroli i odbiorze robót 
wymienionych w p.1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem warstwy ścieralnej – odpowiednio zgodnie z przedmiarem robót- z betonu asfaltowego wg PN-EN 
13108-1  i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. 
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca 
zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2  punkt 7.4.1.5. 
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR4 
(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D 
podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 
KR 3-4 

AC5S, AC8S, AC11S 
AC8S, AC11S 

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę 
mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 
lub 11. 
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
określony zestaw sit. 
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM. 
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 
0,063 mm. 
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1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany 
– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz 
dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST-O- „Wymagania ogólne”. 
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 
ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB – polimeroasfalt, 
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

producent może jej nie określać), 
IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-O- „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST -O- „Wymagania 
ogólne”. 

2.2 Lepiszcza asfaltowe 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje 
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można 
stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 
Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC5S, AC8S, 
AC11S  50/701),   70/100 

KR3 – KR4 AC8S, 
AC11S 

   50/70 1)   

PMB 45/80-55, 
PMB 45/80-65 

1) Nie zaleca się do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna 
temperatura nawierzchni wynosi poniżej -28°C (region północno-wschodni i 
tereny podgórskie) 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  
Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591. 

Rodzaj asfaltu Lp. Właściwości Metoda 
badania 50/70 70/100 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 30

` 
1 Penetracja w 25°C 0,1 

mm 
PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 
3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż °C PN-EN 22592 [62] 230 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 

 
99 

5 Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  
nie więcej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1  

 
0,5 

 
0,8 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426  50 46 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej 
niż 

°C PN-EN 1427  48 45 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż % PN-EN 12606-1  2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej 
niż 

°C PN-EN 1427  9 9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż °C PN-EN 12593  -8 -10 

 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023. 

Gatunki asfaltów modyfikowanych 
polimerami (PMB) 

45/80 – 55 45/80 – 65 
 

Wymaganie 
podstawowe 

 
Właściwość 

 
Metoda 
badania 

Jed- 
nostka 

wymaganie klasa wymaganie klasa 
Konsystencja w pośrednich 
temperaturach eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  
w 25°C 

PN-EN 
1426  

0,1 
mm 45-80 4 45-80 4 

Konsystencja  w wysokich  
temperaturach eksploa-
tacyjnych 

Temperatura 
mięknienia 

PN-EN 
1427  °C ≥ 55 7 ≥ 65 5 

Siła 
rozciągania 
(mała 
prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 
13589  

 
PN-EN 
13703  

J/cm2 ≥ 1 w 5°C 4 ≥2 w 5°C 3 Kohezja 

Siła 
rozciągania 
w 5°C (duża 
prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 
13587  

 
PN-EN 
13703  

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 
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 Wahadło 
Vialit (meto-
da uderzenia) 

PN-EN 
13588  J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 

Stałość konsystencji 
 Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 
(Odporność na starzenie  
wg PN-EN 12607-1 lub 3 

Pozostała 
penetracja 

PN-EN 
1426  % ≥ 60 7 ≥ 60 7 

 Wzrost 
temperatury 
mięknienia 

PN-EN 
1427  °C ≤ 8 2 ≤ 8 2 

 
Inne 
właściwości 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN 
ISO 
2592  

°C ≥ 235 3 ≥ 235 3 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 
12593  °C ≤ -12 6 ≤ -15 7 

Nawrót 
sprężysty 
w 25°C 

≥ 50 5 ≥ 70 3 

Nawrót 
sprężysty 
w 10°C 

PN-EN 
13398 

 
% 

NPDa 0 NPDa 0 
Wymagania 
dodatkowe 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 
14023 
Punkt 
5.1.9 

°C TBRb 1 TBRb 1 

Stabilność 
magazynowa-
nia. Różnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 
13399  
PN-EN 
1427 

°C ≤ 5 2 ≤ 5 2 

Stabilność 
magazynowa-
nia. Różnica 
penetracji 

PN-EN 
13399  
PN-EN 
1426  

0,1 
mm NPDa 0 NPDa 0 

Spadek tem-  
peratury mię-
knienia po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607 
-1 lub -3  

PN-EN 
12607-

1 
PN-EN 
1427  

°C TBRb 1 TBRb 1 

Nawrót sprę-
żysty w 25oC 
po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1 lub  -3  

≥ 50 4 ≥ 60 3 

Wymagania 
dodatkowe 

Nawrót sprę-
żysty w 10°C 
po starzeniu 
wg PN-EN 
12607-1 lub  -3  

PN-EN 
12607-

1  
 
 

PN-EN 
13398  

% 

NPDa 0 NPDa 0 
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a NPD – No Performance Determined (właściwość użytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 
 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami 
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system 
grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
 Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy pośredni z 
termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposażenie zbiornika w 
mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego 
rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego 
mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

2.3 Kruszywo  
 Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 i WT-1 
Kruszywa 2008, obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać 
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska 
musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach 
wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4 Środek adhezyjny 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny tak, aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C  wynosiła, co najmniej 80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 

2.5 Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808  lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w 
warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami 
wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat 
technicznych. 

2.6 Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 i WT-3 
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem 
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. 
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Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi.  

3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-O- „Wymagania ogólne”. 
3.2 Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania 
ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-O- „Wymagania ogólne”.  
4.2 Transport materiałów  

Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali 
lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od 
postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona 
przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury 
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, 
a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na 
mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-O- „Wymagania ogólne”. 
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5.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8  i 9. 
 
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

ścieralnej dla KR1-KR2. 
Przesiew,   [% (m/m)] Właściwość AC5S AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do 
16 - - - - 100 - 

11,2 - - 100 - 90 100 
8 100 - 90 100 70 90 

5,6 90 100 70 90   
2 50 70 45 65 45 60 

0,125 9 24 8 20 8 22 
0,063 7,0 14 6 12,0 6 12,0 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin7,0 Bmin6,6 Bmin6,4  

 

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
ścieralnej dla KR3-KR4 
Właściwość Przesiew,   [% (m/m)] 

 AC8S AC11S 
Wymiar sita #, [mm] od do od do 

16 - - 100 - 
11,2 100 - 90 100 

8 90 100 70 85 
5,6 70 85 - - 
2 45 60 45 55 

0,125 8 20 8 22 
0,063 6 12,0 6 12,0 

Zawartość lepiszcza, minimum*) Bmin6,4 Bmin6,2  
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki 
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość 
(ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy 

pomnożyć przez współczynnik α  według równania: 
d

650,2

ρ
α =  

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu KR1 ÷ 
KR2  

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczan
ia wg PN-

EN  
13108-20 

[48] 

 
Metoda i warunki 

badania 

 
AC5S 

 
AC8S 

 
AC11S 
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Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijan
ie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 
[33],  
p. 4 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijan
ie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 
[33],  
p. 5 

VFBmin78 
VFBmin89 

VFBmin78 
VFBmin89 

VFBmin75 
VFBmin89 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijan
ie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 
[33],  
p. 5 

VMAmin16 
VMAmin1

6 
VMAmin1

6 

Odporność 
na działanie 
wody 

C.1.1,ubijan
ie, 2×25 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 
[35], 

przechowywanie w 
40°C z jednym 

cyklem zamrażania,  
badanie w 15°C 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu KR3 
÷ KR4. 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 

wg PN-EN  
13108-20  

[48] 

 
Metoda i warunki badania 

 
SMA 8 

 
SMA 11 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijani
e, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin2,0 
Vmax4 

Vmin2,0 
Vmax4 

Odporność na 
deformacje trwałe 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda 
B       w powietrzu, PN-EN 
13108-20, D.1.6,60°C, 10 

000 cykli [38] 

WTSAIR0,

30 
PRDAIR5,
0 

WTSAIR0,

30 
PRDAIR5,

0 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijani
e, 2×25 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem 
zamrażania,  

badanie w 15°C 

ITSR90 ITSR90 

5.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru 
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy 
dodawać odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura 
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu 
drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.  
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Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie 
powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 
tablicy 10. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 
wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu 
w wytwórni. 
Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC. 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 50/70 
Asfalt 70/100 
PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

od 140 do 180 
od 140 do 180 
od 130 do 180 
od 130 do 180 

 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania 
między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) 
z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

5.4  Przygotowanie podłoża 
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca) pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być 
na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 
Podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy przyjąć dane z pomiaru równości 
tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2. Wymagana równość podłużna jest 
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne   
Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 

5.5 Próba technologiczna 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia próby 
technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z recepturą. 
W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 
mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować 
na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 
12697-27. 

5.6 Połączenie międzywarstwowe. 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami i 
ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
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Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 
kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka 

ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po 
ułożeniu warstwy ścieralnej ją uszczelni. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy 
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych.  
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy 
asfaltowej w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.7 Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 
4.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 12. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się 
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania i 
wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
 przed przystąpieniem do 

robót 
w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 
Tablica 13. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

AC5S,     KR1-KR2 2,0 ÷ 4,0 ≥ 97 1,0 ÷ 4,0 
AC8S,     KR1-KR2 2,5 ÷ 5,0 ≥ 97 1,0 ÷ 4,0 
AC11S,   KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0 
AC8S,     KR3-KR4 2,5÷4,5 ≥ 97 2,0÷5,0 
AC11S,  KR3-KR4 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 2,0÷5,0 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego 
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W miejscach 
niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 10 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 
brzegach warstwy). 
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Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  

5.8 Połączenia technologiczne 
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-O- „Wymagania ogólne”. 
6.2 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

     ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

6.3 Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Zamawiającego). 
6.3.2. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w zamówieniu. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji zamówienia, z niezbędną starannością 
i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku 
do wymagań zamówienia, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. zamawiający może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Zamawiający  może 
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13) 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
–  

6.4 Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8  
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Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne 
i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań 
oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania 
próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego materiału na 
określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) nie mogą odbiegać od projektu o wartości 
większe niż 10% 
 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to każdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 13, nie może wykroczyć 
poza wartości dopuszczalne więcej niż 1,5 %(v/v) 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 5,0 m. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,05%. 
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać na całej powierzchni placu. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni placów i parkingów należy stosować metodę z 
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie 
długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 5,0 m. Wymagana równość podłużna jest określona 
przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości 
rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni placu należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-
metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku 
prostopadłym do osi placu, nie rzadziej, niż co 5, 0m. 
 
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 5 m na osi podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z dopuszczalną tolerancją ± 0,5 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może 
przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, 
równolegle lub prostopadle do osi placu. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam 
i wykruszeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-O- „Wymagania ogólne”. 
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7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-O- „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Zamawiającego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie niedotrzymania wartości 
dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-O- „Wymagania ogólne”. 

9.2  CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9.3 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
1. SST-O-  Wymagania ogólne 

Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 
SST) 

1.  PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 

2.  PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego 
– Metoda przesiewania 

3.  PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości 

4.  PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 
ziaren – Wskaźnik kształtu 
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ziaren – Wskaźnik kształtu 
5.  PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 
łamania kruszyw grubych 

6.  PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena właściwości 
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

7.  PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych 
cząstek – Badania błękitem metylenowym 

8.  PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 

9.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 

10.  PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości 
nasypowej i jamistości 

11.  PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

12.  PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

13.  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziaren i nasiąkliwości 

14.  PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

15.  PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia 

16.  PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

17.  PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 

18.  PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
 

19.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 
Pierścień i Kula 

20.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

21.  PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 

22.  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
23.  PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
24.  PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
25.  PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
26.  PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
27.  PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 

destylacyjna 
28.  PN-EN 12607-1 

 
i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

29.  PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 
hydrostatyczną 

30.  PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

31.  PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i 
asfaltem 

32.  PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 

33.  PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 
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34.  PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

35.  PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

36.  PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

37.  PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 

38.  PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
39.  PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
40.  PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
41.  PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu 

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
42.  PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy 
43.  PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
44.  PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
45.  PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 2: Liczba bitumiczna 
46.  PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 

modyfikowanych 
47.  PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów 
48.  PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 

metodą pomiaru ciągliwości 
49.  PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą 

testu wahadłowego 
50.  PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów 

– Metoda z duktylometrem 
51.  PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
52.  PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
53.  PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
54.  PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
55.  PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
56.  PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
57.  PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą 

otwartego tygla Clevelanda 
58.  PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
59. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, 
Warszawa 2008 
60.WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
61.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
10.4. Inne dokumenty 
62.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy 
Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową przykanalików deszczowych  w ramach zadania do 
projektu pn. „BUDOWA MAGAZYNU SOLI DROGOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ 
INFRASTRUKTURĄ 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 

– wykonaniem podłoża gr. 10 cm z materiałów sypkich pod kanały rurowe 
– wykonaniem przykanalika z rur PCV o średnicy 160 mm 
– wykonaniem studzienki ściekowej uliczne szt 2 z wpustem ściekowym D400 i koszem 

osadczym 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 
1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.3.2. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 
1.4.4.1. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
1.4.4.1. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania podano w SST O „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Rury kanałowe 
2.1.1 Rury PVC-U 
Rury PVC-U ze ścianką litą ø 160 x 4,7 PVC-U  klasy „S”, SN8, SDR34 łączonych na uszczelki gumowe 
wargowe umieszczone w standardowej długości kielichach zapewniających szczelność i elastyczność 
połączenia rur między sobą. 
2.2. Studzienki ściekowe 
2.2.1. Wpusty uliczne żeliwne 
Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12]  i PN-H-74080-04 [13]. 
2.2.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 
cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. 
2.2.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane 
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Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego 
klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 
2.2.4. Płyty żelbetowe prefabrykowane 
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego 
klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 
2.2.5. Płyty fundamentowe  
Płyty fundamentowe powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy B 15. 
2.2.6. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka może być wykonana z piasku,tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4]. 
2.3. Beton 
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07 [17]. 
2.4. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
2.9. Składowanie materiałów 
2.9.1. Rury kanałowe 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia 
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych rur. 
2.9.2. Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 
m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych 
kręgów. 
2.9.3. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 
2.9.4. Wpusty żeliwne 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o 
wysokości maksimum 1,5 m. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− żurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport rur kanałowych 
Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
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Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur 
betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w 
pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2 m). 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne 
warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości 
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
4.2. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do 
pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
4.3. Transport wpustów żeliwnych 
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 
4.4. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.5. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.6. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inspektorowi Nadzoru. 
5.2. Roboty ziemne 
 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz 
posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,3 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 
należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę na odkład. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia 
lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. Dla 
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przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament 
betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
 W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, 
żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m należy 
wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
 Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST. 
5.4. Roboty montażowe 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 
rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 

0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
− dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
− dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ 

        (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
 Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu (dla 

rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur żelbetowych 5 m/s). 
− głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 

1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 
 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. 
5.5.2. Przykanaliki 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy 
przestrzegać następujących zasad: 
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 

podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 
ogólnospławnego), 

− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej 
połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o 

(optymalnym 60o), 
− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak, aby 

wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku 
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady) 
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

 
5.5.3. Studzienki ściekowe 
 Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 
powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo - 

min. 1,50 m i max. 2,05 m), 
− głębokość osadnika 0,50 m, 
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
 Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 
 Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
 Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od 
wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną 
studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej. 
 Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
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 Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. 
 Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia 
powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. 
5.5.4. Izolacje 
 Rury betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed 
korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji 
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 
 Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej 
powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez 
upoważnioną jednostkę. 
 Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
 W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem 
asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8]. 
 W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 
natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 
Inżynierem. 
5.5.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik 
zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. 
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw i ustalić receptę. 
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
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− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji oraz szt. (sztuka) 
studzienki ściekowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu, 
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, 
− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.     PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. 

Wymagania i badania 
  3.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
  7.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  8.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
  9.     PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10.     PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
12.    PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania                   

i badania 
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13.    PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14.    PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
15.    PN-H-74101 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17.    BN-62/6738-03,04, 
07         

Beton hydrotechniczny 

18.    BN-86/8971-06.00, 
01 

Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i 
żelbetowe „Wipro” 

19.    BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
20.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                        

i żelbetowe. 
10.2. Inne dokumenty 
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana 

przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
22. Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,                
1979-1982 r. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową przyłącza wodociągowego do hydrantu naziemnego dn 
80. w ramach zadania do projektu pn. „BUDOWA MAGAZYNU SOLI DROGOWEJ WRAZ 
Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji omawianego zadania. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
W ramach prac przewiduje się wykonanie następujących robót : 

– przyłącze wodociągowe należy wykonać z rur  DN 90  PE-HD 100/ PN 10 SDR 17 
– Montaż hydrantu naziemnego DN 80 , zabezpieczonego przed zlamaniem na kolanie 

stopowym N, z zasuwą dn 80, skrzynką uliczną 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczonych do 

zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę.    
Przewód  wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody 
odbiorcom. 
Zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia odpływu wody dla wyłączenia 
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu. 
Hydranty przeciwpożarowe - służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru. 
Bloki oporowe - mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć na przeniesienie sił 
osiowych wzdłuż przewodu.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót z wykonaniem  przyłącza wodociągowego i montażem 
hydrantu zewnętrznego. 
Zadanie obejmuje  wykopy, ułożenie przewodów i urządzeń, montaż remontowanych węzłów zasypanie 
wykopów oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową i 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  

2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materia ły muszą spe łniać  wymogi okreś lone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji 
Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 
oraz z 2004 r. Nr 6). 

Do budowy rurociągu wodociągowego  należy stosować: 
– rury ciśnieniowe, DN 90  PE-HD 100/ PN 10 SDR 17 
– złączki i kształtki z PE elektrooporowe, 
– zasuwy z żel. sfer. z  króćcami do zgrzewania, 
– trzpienie do zasuw,  
– obudowy do zasuw, 
– skrzynki uliczne do zasuw z tworzywa, 
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– piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-87/B-01100 
– hydranty pożarowe nadziemne, 

2.2 Składowe materiałów 
Rury i kształtki z PEHD 

Rury z PEHD winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (w wiązkach). 
Powierzchnia składowania powinna być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.  
Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2,0 m, w taki sposób, aby 
ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. 
Jeżeli czas składowania przekracza 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem 
promieniowania słonecznego poprzez zadaszenia. Kształtki z PEHD powinny być składowane w 
wydzielonych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem miejscach , z podziałem na poszczególne grupy 
asortymentowe. 
Kształtki, złączki, i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
Armaturę sieci wodociągowej należy składować w wydzielonych, chronionych przed uszkodzeniem 
miejscach, z podziałem na rodzaje i średnice. 
Przy pracach przeładunkowych stosować odpowiednie przenośniki. 

2.3 Piasek i kruszywo 
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka rurociągu. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające 
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

3 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, maszyn, 
urządzeń itp. 
Roboty ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej należy wykonywać ręcznie! 

4 TRANSPORT  
4.1 Transport rur i kształtek 

Przewóz rur może odbywać się wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej długości. 
Przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się przy temperaturze powietrza w przedziale od -
5oC do +30oC. Podczas prac przeładunkowych nie należy rur rzucać. Rury nie pakietowane, w czasie 
transportu, powinny być układane na równym podłożu na drewnianych podkładach o szerokości co 
najmniej 10cm i grubości co najmniej 2,5cm – ułożonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń 
samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 
pomocą klinów i kołków drewnianych. Na rurach nie wolno przewozić innych materiałów. 

Rury polietylenowe zarówno w odcinkach prostych jak i zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane 
po podłożu, lecz muszą być przenoszone. 
Bezpieczny i prawidłowy transport rur to przede wszystkim podparcie ładunku na całej długości, 
odpowiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem się. 
Armaturę wodociągową należy przewozić w odpowiednich pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich 
niekontrolowane przemieszczanie się i uszkodzenie. 

5 WYKONANIE ROBÓT  
Roboty należy prowadzić zgodnie z umową, dokumentacją projektową, projektem organizacji robót i 

poleceniami Inspektora Nadzoru, przy zastosowaniu materiałów o wymaganej jakości. 
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5.1 Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane roboty związane z budową przyłącza  I 
MONTAŻEM HYDRANTU.  

5.2 Roboty przygotowawcze 
Projektowana oś wodociągu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z zachowaniem ciągów reperów roboczych. 
Położenie rurociągu musi być tak dobrane, aby układ jego linii nie powodował żadnych szkód w innych 
systemach, fundamentach i strukturach łącznie z systemami dróg. 
Z drugiej strony te systemy nie powinny uszkodzić układanych rurociągów tworzywowych. Odległość od 
innych systemów musi być wystarczająca dla przeprowadzenia prac remontowych.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na układanie rurociągów tworzywowych w pobliżu sieci cieplnych lub 
kabli wysokiego napięcia tzn. przewodów o temperaturze wyższej od temperatury gruntu. Bez żadnych 
specjalnych pomiarów mogą być stosowane następujące odległości minimalne (ze względu na wpływ 
ogrzewania): 

– do linii rurociągów systemów grzewczych = 1,0 m, 
– do kabli niskiego i wysokiego napięcia ( napięcie max.20 kV), 
– pojedynczych lub większej ilości w tym samym rowie = 0,3 m, 
– do pojedynczych kabli pod napięciem wyższym niż 20 kV = 0,75 m, 
– do kilku kabli pod napięciem wyższym niż 20 kV w tym samym wykopie = 0,75 – 1,00 m, 
– do mocno obciążonych kabli, zwłaszcza o napięciu od 132 kV do 400 kV = 1,00 – 1,25 m, 
– W dwóch ostatnich przykładach warunki termiczne powinny być ściśle określone. 

5.3 Roboty ziemne 
Przed przystąpieniem do robot ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy 
kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Wykopy pod sieć wodociągową należy wykonać o ścianach pionowych, ręcznie lub mechanicznie 
zgodnie z normami BN-83/8836-02[24], PN-68/B-06050[3]. 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych prostopadle do trasy 
kanału połowy szerokości  wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągnięcie sznura 
wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego 
krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczone z 
wyrzucanej ziemi.. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. Obudowa 
powinna wystawać 15 cm ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykop należy wykonać bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać ręcznie bezpośrednio 
przed ułożeniem podsypki. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Wejście ( zejście ) po drabinie z wykopu być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m 
od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinien przekraczać ± 3 cm dla gruntów wymagających 
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5 cm. 
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5.4 Obudowa ścian i rozbiórka obudów 
Wykonawca przedstawi do akceptacji szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia 
wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 

5.5 Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad 
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien piasek. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 
złącza, żeby kanał nie uległ zniszczeniu. Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się 
gruntem rodzimym, jeżeli spełnia powyższe wymagania warstwami 0,1 – 0,2 m z jednoczesnym 
zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami. 
Zasypka musi być wykonana z materiałów i w taki sposób by spełniała, wymagania struktury nad 
rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodników czy terenów zielonych). Pozostała część wypełnienia 
może być wykonana za pomocą gruntu rodzimego, jeśli maksymalna wielkość cząstek nie przekracza 
300mm. Nie można używać dużych kamieni i głazów narzutowych. 

5.6 Roboty montażowe 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonywania robót montażowych. 
Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.7 Ogólne warunki układania rurociągów 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i zagłębienia przewodów. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z 
ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin.  
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.  
Każda rura po ułożenia zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości  na co najmniej ¼ obwodu. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowej nie może przekraczać ±20 mm. Spadek dna rury 
powinien być jednostajny, a odchyłek spadku nie może przekraczać ±1 cm. 
Łączenie rurociągów wykonywać przy użyciu kształtek elektrooporowych. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

5.8 Rurociągi z PE 
Rury z PE można układać przy temperaturze powietrza od 0 do + 300C 

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 
– wstępnie rozmieścić rury na poboczu wykopu, 
– wykonać złącze, przy użyciu kształtek elektrooporowych, 
– opuścić połączony odcinek rurociągu na dno wykopu. 
– połączyć odcinki rurociągu na dnie wykopu. 

Zgrzewanie elektrooporowe 
– sprawdzić stan zgrzewarki ( jeśli jest – generatora również ), narzędzi oraz rur i 

kształtek, 
– przyciąć prostopadle do jej osi i usunąć wióry (o ile powstały podczas ciecia); jeśli to 

konieczne – oczyścić rurę wewnętrzną, 
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– przy użyciu skrobaka usunąć utlenioną warstwę PE z co najmniej tych obszarów 
łączonych elementów, które znajdują się w strefie zgrzewania (nie dotyczy kształtek 
elektrooporowych), a następnie przemyć te miejsca płynem czyszczącym, 

– jeśli kształtka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, należy 
przemyć jej powierzchnię wewnętrzną płynem czyszczącym, 

– zaznaczyć na końcach łączonych elementów głębokość ich wsunięcia do kształtki, 
– absolutnie czyste suche elementy zestawić ze sobą w połączenie, 
– zestawione elementy połączenia unieruchomić w zacisku montażowym i sprawdzić 

jeszcze rac głębokość wsunięcia każdego elementu do wnętrza kształtki, 
– przeprowadzić zgrzewanie godnie z instrukcją obsługi zgrzewarki, 
– upewnić się, czy proces zgrzewania przebiega bez zakłóceń ( zgrzewarka wyświetla 

komunikat o pozytywnym zakończeniu procesu), 
– zanotować (np. na rurze) czas zakończenia zgrzewania i pozostawić połączenie w 

zacisku montażowym na co najmniej 20 minut (okres chłodzenia ), 
– kable zasilające można odłączyć po upływie co najmniej 2 minut od zakończenia 

zgrzewania 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola związana z wykonaniem sieci wodociągowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725. Wyniki przeprowadzonych badań 
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować badania zgodności z Dokumentacją Projektową: 
wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, 
ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodu i styków łączonych na kielich i elektrooporowo, 
Próby szczelności 
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 

– próbę należy wykonać dla całego odcinka. 
– łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby, 
– maksymalna temperatura wodociągu lub gazociągu nie może być wyższa niż 200C 
– próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu 

i wzrokowym sprawdzeniu połączeń 
– napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci, 
– po całkowitym napełnianiu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka 

godzin dla ustabilizowania 
– po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu wody 

w rurach. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego io debranego wodociągu  oraz szt. (sztuka) hydrantu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-10725:1997 „ Wodociągi – przewody 
zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

8.1 Zakres 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

– sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed 
zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

– warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
– zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
– ułożenia, jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej. ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
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– długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
– szczelności przewodów ; 
– materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

8.2 Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
– świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
– inwentaryzacja geodezyjna kanałów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, 
– Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– aktualność dokumentacji projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze końcowym 
złożyć oświadczenia: 

– wykonaniu całego zadania, zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi 
w warunkach przepisami i polskimi normami), 

– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy i sąsiadujących nieruchomości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 Cena 1 m wykonanego i  odebranego wodociągu i 1 st hydrantu i obejmuje: 

– wytyczenie trasy,  
– dostarczenie materiałów, 
– wykopy, 
– umocnienie wykopów wraz z rozbiórką, 
– podsypka piaskowa 15cm, 
– montaż rurociągu 
– montaż hydrantu, 
– - zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki, 
– - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez Polską 
Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1996r. 
PN-B-10736 Roboty ziemne – wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ENV 1046/2002   (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania 

wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia 
układania przewodów pod ziemią i nad ziemią. 

PN – B-10725/1997   Wodociągi – przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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1. Część ogólna. 

 

1.1. Przedmiot opracowania.      
          Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych  

 z prowadzeniem robót   instalacyjnych w zakresie objętym projektem budowlanym : 
          „BUDOWA MAGAZYNU SOLI DROGOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ” 

w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. we Włocławku. 

1.2  Przedmiot i zakres robót..    
Niniejsze opracowanie można stosować wyłącznie przy wykonawstwie robót 
instalacyjnych dla obiektu wymienionego w pkt.1.1. Stosowanie podanych norm  
i przepisów nie może być sprzeczne z innymi przepisami obowiązującymi w czasie 
prowadzenia robót.  

            Zakres robót : 
§ Kablowa linia zasilająca 
§ Rozdzielnica RM - magazynu 
§ Badania i pomiary  

 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
       Nie dotyczy. 

1.4 Informacja o terenie budowy . 
Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z projektem 
budowlano-wykonawczymi oraz w obowiązującym jeszcze zakresie zawartym w 
„ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Instalacje elektryczne Tom V”. 
W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w 
zastosowanych rozwiązaniach projektowych wykonawca ma obowiązek 
powiadomienia projektanta i inspektora nadzoru w celu podjęcia w celu podjęcia 
decyzji technicznej w żądanym lub proponowanym przez wykonawcę zakresie. 
Sposób powiadamiania stron powinien być ustalony przed rozpoczęciem robót. 
Projekty uzupełniające lub powykonawcze opracowane przez wykonawcę lub firmy 
współpracujące podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta instalacji 
elektrycznej i generalnego projektanta pod rygorem ich nieważności. 

1.5   Organizacja robót, przekazanie placu budowy.  
         Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonywać zgodnie z 
projektami budowlano-wykonawczymi oraz w obowiązującym jeszcze zakresie 
zawartym w 
 „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Instalacje elektryczne Tom V”. 

1.6   Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
        Nie dotyczy. 

1.7 Ochrona środowiska. 
        Nie dotyczy 
 

1.8 Warunki bezpiecznej pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
 Należy przestrzegać obowiązujące przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej   
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Należy przestrzegać zasad podanych w „ Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Instalacje elektryczne Tom V”. 

 

1.9 Ogrodzenie placu budowy.  
         Nie dotyczy. 

1.10 Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
         Nie dotyczy. 

1.11 Nazwy kodów grup robót. 
CPV 45310000-3 
 

1.12 Określenia podstawowe. 
         Nie dotyczy. 
 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące materiałów i wyrobów  
 Przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych należy stosować materiały i 
wyroby elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie. 
Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona 
przynajmniej jednym z następujących dokumentów: 

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji; 

- Właściwa przedmiotowo Polska Norma; 
- Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono 

Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od 
właściwości podanych w Polskiej Normie; 

- Aparaty elektryczne, osprzęt oświetleniowy, przewody i kable 
elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości 
wydane przez producenta wyrobu.  

 

2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków 
dostaw, składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 

Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu należy zachować wymagania 
dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich 
normach i przepisach związanych ( warunki techniczne, instrukcje producenta) 
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń wykonawca 
robót ma obowiązek uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego 
wyrobu lub materiału oraz sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych  
z obowiązującymi normami.  

 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona 
przynajmniej jednym z następujących dokumentów: 

- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji 
na znak bezpieczeństwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji; 

- Właściwa przedmiotowo Polska Norma; 
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- Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dla którego nie 
ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości użytkowe 
różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie; 

            -    Aparaty elektryczne, osprzęt oświetleniowy, przewody i kable  
                   elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo 
                  jakości wydane przez producenta wyrobu.  

      Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy –Prawo budowlane oraz w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

      Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 
przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do 
wykonania robót a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności 

2.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
      Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie uzyskają akceptacji inspektora 

nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów. 
       Wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych Wykonawca 

uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu 
z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. 

 

2.6 Zestawienie materiałów: 
o kabel YKY 5x16mm2 

o rozdzielnica RM 

      
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót  budowlanych. 

       Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

 
 

4. Wymagania dotyczące środków transportowych. 
      Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie 

nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 

4.1 Transport poziomy. 
                 Nie dotyczy. 
 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych. 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  
dokumentacja 
 projektową i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

5.2 Roboty rozbiórkowe, rozbiórki . 
  Nie dotyczy. 
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5.3 Projekt zagospodarowania placu budowy. 
                Nie dotyczy. 
 

5.4  Projekt organizacji budowy. 
  Nie dotyczy. 

 

5.5  Projekt technologii montażu. 
  Nie dotyczy. 
 

5.6 Czynności geodezyjne na budowie. 
  Nie dotyczy. 
 

5.7 Likwidacja placu budowy. 
  Nie dotyczy. 
 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 
 

6.1 Zasady kontroli jakości robót. 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, zapewni odpowiedni 

system kontroli. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania zgodnie z 
przepisami i normami. 

 

6.2 Pobieranie próbek. 
                  Nie dotyczy. 
 

6.3 Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
         W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, można stosować 

wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 

6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli 

wykonywanych pomiarów a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w 
tych czynnościach. 

 

6.5 Dokumentacja budowy. 
 Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3,pkt.13 ustawy – Prawo 

budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej i udostępnianie do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów. 
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 

dokumentacją projektową w ustalonych jednostkach. 
 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót 

budowlanych..Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik 
budowy. 

 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów. 
 Długości będą podawane w [m].Objętości będą wyliczone w [m3]. a sprzęt i 

urządzenia w [szt]. Ilości które mają być obmierzane wagowo, będą określane w 
kilogramach. 

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. 
 Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 
 

7.4 Czas przeprowadzania pomiarów. 
 Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Ogólne zasady kontroli jakości. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 
robót. Jakość robót budowlano – montażowych jest sprawdzana przez osoby 
upoważnione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. 
Pomiary, badania i próby pomontażowe. 
Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób  czy 
zainstalowane urządzenia, aparaty, przewody i osprzęt oświetleniowy spełniają 
wymagania: 
- określone w odpowiednich normach 
- ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym oddziaływaniem 
instalacji elektrycznych 
- w zakresie braku uszkodzeń, wad i zmniejszonej odporności na wpływy   
  zewnętrzne 
- doboru, zainstalowania zgodnie z projektem 
  Należy wykonać następujące próby i pomiary: 
- sprawdzeni ciągłości przewodów ochronnych oraz głównych i lokalnych 
połączeń wyrównawczych 
- pomiar rezystancji uziemień i ochrony przeciwporażeniowej. 
- próby działania aparatów, łączników oświetlenia,  
Ocena wyników pomiarów i badań. 
Wyniki pomiarów i badań zawarte w protokółach powinny być zgodne z 
wymaganiami odpowiednich norm i przepisów dla danego elementu instalacji 
elektrycznej.     

 
8. Odbiór robót budowlanych. 

8.1 Rodzaje odbiorów. 
 Występują następujące rodzaje odbiorów: 
 -odbiór częściowy 
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 -odbiór etapowy 
 -odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
 -odbiór końcowy 
 -odbiór po okresie rękojmi  
 -odbiór ostateczny  pogwarancyjny 

 Odbiór robót w każdym zakresie należy przeprowadzić zgodnie z: 
       - obowiązującymi normami i przepisami 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych    
- protokóły badań fabrycznych i karty gwarancyjne 
- wymagane certyfikaty techniczne aprobaty techniczne 
Odbioru ostatecznego  robót dokonuje komisja.  

       Dokumentem stwierdzającym przekazanie instalacji elektrycznej do eksploatacji 
jest protokół badań odbiorczych instalacji elektrycznej. 

Wykonawca robót zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą 
- protokóły  pomiarów  

 

8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu. 
 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do 

odbioru robót ulegających zakryciu. 
 

8.3 Odbiory przewodów kominowych. 
    Nie dotyczy. 
 

8.4 Odbiór częściowy i odbiór etapowy. 
 Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
 
 

8.5 Rozruch technologiczny. 
 O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając 

odpowiednie ustalenia w umowie. 
 

8.6 Odbiór końcowy. 
 Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie o wykonanie robót budowlanych. 
 

8.7 Odbiór po okresie rękojmi. 
 Należy podać w umowie, że Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi” 
 

8.8 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 
 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym. 

8.9 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
 Należy podać w umowie, że Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 

ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej 
przygotowanie dokumentacji powykonawczej wykonanej instalacji. 
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8.10 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 
 Do odbioru wykonanej instalacji elektrycznej Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować odpowiednie dokumenty. 
9. Rozliczenie robót. 

 Rozliczenia obejmują następujące roboty : 
 - roboty tymczasowe i towarzyszące  
 - roboty instalacyjne 
 objęte zawartą umową o wykonanie instalacji elektrycznej  
 
 

10. Dokumenty odniesienia. 

10.1 Dokumentacja projektowa. 
 Należy szczegółowo podać : 

- jednostkę autorską 
- zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami opracowań 
- liczbę egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych, które 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy. 
 

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne. 

PN – IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 
PN – IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa 
PN – IEC 60445: 2002 – Zasady podstawowe i bezpieczeństwa pracy przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną., oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady 
systemu alfanumerycznego. 
PN – IEC 60364-3:200 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –  
PN – IEC 60364-4-42:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
ustalenia ogolnych charakterystyk  
 PN – IEC 60364-4-43:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN – IEC 60364-4-46:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – odłączanie izolacyjne i łączeniowe. 
PN – IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – postanowienia ogólne. 
PN – IEC 60364-5-534:2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN – IEC 60364-5-537:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 
PN – IEC 60364-5-548:2001 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego –Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 
PN – IEC 60364-5-529:2003 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – inne wyposażenie. Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN – IEC 60364-7-706:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi. 
PN – IEC 60364-7-707:1999 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –PN – 
IEC 60364-7-714:2003 – znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
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11. Inne dokumenty.   

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.      
    Instalacje elektryczne Tom V  
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