
 
Zał. do SIWZ nr 8 

 
SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni 
utwardzonej asfaltobetonem w miejscowości Kurznie” 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Wstęp 
 

Pod pojęciem Specyfikacji Technicznych, które wystąpi w SIWZ należy rozumieć 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

Przedmiot Specyfikacji Technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są postanowienia podstawowe 

dotyczące wykonania i odbioru Robót koniecznych do wykonania zadania:  

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych utwardzonej asfaltobetonem w miejcowości 
Kurznie” 
Uzupełnieniem Wymagań Ogólnych (WO) są Wymagania Szczegółowe (WS)  
Jeżeli w WS nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robót, należy 
wykonać ją zgodnie z odpowiednim branżowym WO. Ponadto opisy każdej pozycji podanej 
w WS stanowią uzupełnienie odpowiednich branżowych WO. 
 

Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót Zakres 
Robót objętych Kontraktem 

1.3     Lokalizacja 
Opis terenu inwestycji 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Popielów w miejscowości Kurznie na 
dz. nr: 247;259;257/3;262/20;178/1;28;152 

Ogólny opis projektowanych rozwiązań 

 

Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych, polegającej 
na wykonaniu nowej konstrukcji nawierzchni drogowych z betonu asfaltowego. W trakcie 
wykonywania zadań planuje się wykonanie drogi o następujących warstwach 
konstrukcyjnych: 
a/ nawierzchnia: 
 - 4 cm – warstwa ścieralna, 
 - 10 cm – warstwa górna podbudowy, 
 - 15 cm – warstwa dolna podbudowy, 
 - 10 cm – warstwa odsączająca, 
b/ wjazdy na posesję 
 - 8 cm – kostka brukowa betonowa, 
 - 3 cm – podsypka z miału kamiennego, 
 - 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego, 
 - 10 cm – podsypka z pospółki 
 
Zestawienie powierzchni i długości drogi:  



- długość drogi – 0,656 km 
- powierzchnia jezdni drogowej – 1968,00 m2 
- powierzchnia zjazdów na działki – 59,25m2 
- powierzchnia poboczy gruntowych –656,0m2 
 
 
Zamawiający przewiduje etapowanie zadania: 
I etap – od KM+656,00 – KM + 374,00 ( według załączonej do siwz dokumentacji)  
II etap  – od KM+374,00 – KM+000,00 ( wg załączonej do siwz dokumentacji)  
.    

Określenia podstawowe 
 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
Kanał uliczny – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego doprowadzane są przyłącza 
kanalizacyjne, włączony do kolektora lub punktu zbiorczego 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.  
Kolektor – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały uliczne w 
ramach jednej zlewni kanalizacyjnej, 
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z 
opisem technicznym sposobu ich wykonania. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.. 
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. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Przyłącze kanalizacyjne – odcinek kanalizacji sanitarnej łączący kanalizacyjną instalację 
wewnętrzną budynku ze studnią rewizyjną na posesji, wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,  
Przykanalik – element kanalizacji, odcinek rurociągu kanalizacyjnego od kanału ulicznego 
lub kolektora do studni rewizyjnej na posesji, wg ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków, pkt.10, poz. 12, n/n WO, 
Punkt zbiorczy – urządzenie kanalizacyjne do którego doprowadzane są ścieki w ramach 
zlewni kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa, 



Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty kwalifikowane – Roboty zgłoszone przez Zamawiającego w memorandum 
finansowym związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi 
koniecznymi do wykonania kanalizacji sanitarnej (rozbiórka nawierzchni, roboty ziemne, 
odtworzenie do stanu pierwotnego) 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 
177) 
Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, 
uzbrojenia,  
Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład, 
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 
instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji. 

Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inwestora 

1.7.    Podstawa wykonania prac 
Podstawą wykonania Robót jest: 

1. Umowa 
2. Specyfikacje techniczne z Przedmiarem Robót i częścią rysunkową 
3. Projekt budowlane 
4. Zgłoszenie robót budowlanych 
5. Uzgodnienia  

1.8    Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów  
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  Robót, a uszkodzone  lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie 
zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej. 

1.9    Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 Dkumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane  Wykonawcy stanowią część Kontraktu, 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 Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora który dokona odpowiednich korekt i 
zmian. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 



Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 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 bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.  
Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 
Projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy 
konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. 
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w Specyfikacjach 
Technicznych winny być rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej 
lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli 
takie mają zastosowanie w projekcie. 

1.10   Zabezpieczenie Placu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy, a w szczególności:  

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Plac Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych.  

2) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. .  

3) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami 
wymienionymi w Przedmiarze Robót. 

1.11 Stosowanie przepisów prawa i norm 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm 

krajowych Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i 
czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są 
wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego   
trakcie prowadzenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne   miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane   Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych 
wytycznych są uzgodnienia branżowe uzyskane przez Zamawiającego na etapie 
zatwierdzania projektu budowlanego.  
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 Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 



1.12   Uzgodnienia i Decyzje 
Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych.  

Wykonawca, po otrzymaniu od Inżyniera kompletu dokumentacji wraz z pozwoleniami, 
uzgodnieniami i decyzjami sprawdzi terminy ich ważności i w razie potrzeby wystąpi do 
właściwych urzędów i instytucji o aktualizację uzgodnień i decyzji, które straciły ważność, 
w terminach pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów. 

 Wszelkie koszty związane z aktualizacją decyzji i uzgodnień Wykonawca uwzględni i nie 
będzie żądał za nie osobnej zapłaty. 

1.13   Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

 
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: 

Prace organizacyjne 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu 
d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu.  
e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Prace utrzymaniowe 
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) opłaty/dzierżawy terenu 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Prace porządkowe/końcowe 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 

1.14    Zieleń 
 
Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, transport, 

rozładunek, opłaty za składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca. Opłaty 
administracyjne związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. Wszelkie prace z zakresu 
utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, 
akceptacji Zamawiającego. 
 
 Nie planuje się w projekcie przeprowadzania wycinki drzew. 

1.15    Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń 
p.poż, wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  



Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp.  
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

1.16    Materiały 
  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i 
wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.. 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.  

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.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 
oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  

1.17   Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. 

1.18   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, ST  



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

2.0   Wykonanie robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie zwarunkami SIWZ 

za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji Robót 
oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
UWAGA: Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań 

materiałowych oraz techniczno-technologicznych przy wykonaniu Robót 

objętych zadaniem 

  

2.1 Harmonogram Robót 
Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące 
czynniki i warunki: 

 
a) dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek robót, 
b) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 
c) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 
i ocenę stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

d) należy uwzględnić okres technologiczny konieczny dla przystosowania ciągu 
technologicznego oczyszczalni ścieków w Opolu do przyjęcia dodatkowej ilości 
ścieków z obszarów kanalizowanych w ramach Projektu. 

2.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, 
odpadowych, gruzu lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe 
wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001. 
Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony 
Środowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie Wykonawca 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Plac 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 Placu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

. 

2.3 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
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. 

2.4 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 odpowiednich władz będących 
właścicielami 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. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Placu  

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inwestora oraz 
Konserwatora Zabytków w Opolu. Do momentu uzyskania od Inwestora pisemnego 
zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym 
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone 
pod nadzorem odpowiednich służb.  

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże 
się korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do 
wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami 
SIWZ. 

Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, 
na którym zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 
szczególnej ochronie. 

2.4     Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  



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 Kontraktowej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
1)    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r), 

2)   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401, 2003 r.), 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).  

2.5 Ochrona i utrzymanie Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
Zakończenia przez Inżyniera. 

2.6 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

2.7 Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 

1. Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed przystąpieniem do 

robót. 
3. Inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy 

ciężkiego sprzętu 
4. Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływy pracy sprzętu 
5. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych. 
6. Przebudowę urządzeń kolidujących 
7. Oznakowanie Robót 
8. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 
9. Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 
10. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót 

zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze 
Robót. 
.. 

2.8 Instalacje nad- i podziemne 
Informacje odnośnie do charakteru gruntu i podglebia na placu budowy oraz 

przybliżone lokalizacje istniejących instalacji podziemnych podano na rysunkach 
Dokumentacji Projektowej. Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowiązku sprawdzenia 
tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone różnice. Przed rozpoczęciem prac 



budowlanych Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się 
z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich 
wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii 
elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i 
paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac. 
Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, 
linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak 
podanie takiej informacji przez władze lokalne nie ma być poczytane za ograniczenie 
w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe 
zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych 
kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne 
dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenie robót i nie będzie oczekiwał za nie 
dodatkowej zapłaty. 
Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu mediów, należy na piśmie przedstawić 
zezwolenie wydane przez właściwe władze. 
Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być 
wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich 
zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez 
Inżyniera oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń 
naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie 
niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań władz 
urbanistycznych. 
 

2.9 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inwestor mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
. 

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

 

2.11 Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inwesterowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane i na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych  

2.12 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 



2.13 Próby, Próby Końcowe i Próba Eksploatacyjna 
Wykonanie prób oraz przedstawienie Inwestorowi przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym Przejęcia . 
 

2.14  Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do końca Okresu 
Odpowiedzialności za Usterki. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002, w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U.  
Nr 108, poz. 953) spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
. 

3 OBMIAR ROBÓT 

3.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze 
Robót. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  

3.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne 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 Specyfikacji Technicznych. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami.. 

3.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 



4 PRZEJĘCIE ROBÓT 

4.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 

4.2 Odbiór końcowy - Przejęcie Robót 
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inwestora 

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów, 

4) Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Rysunkami i Specyfikacjami. 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

4.3 Dokumenty końcowego Przejęcia Robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) rysunki z naniesionymi zmianami, 

b) specyfikacje, 

c) uwagi i zalecenia, 

d) Dzienniki Budowy  

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

f) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

g) sprawozdanie techniczne, 

h) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 

i) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego – Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez Inwestora 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 



Po wykonanie Robót poprawkowych/uzupełniających lub w przypadku braku konieczności 
wykonania tych Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Inżynier wystawi Protokół 
Końcowego Przejęcia Robót. 

4.4 Koszty zajęcia pasa drogowego  
Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca 

Opłaty za umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy. 

4.5 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
Wykonawca w ramach Zadania  , do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany 

wykonać zabezpieczenie terenu budowy:  
a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła 

ostrzegawcze, znaki itp.), 
b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót 

5 PRZEPISY I NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI ZADANIA 
Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli 

tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące 
aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w 
trakcie realizacji Robót.  
Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 
 Zestawienie obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi 

1. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
2. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
3. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229, 
4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw 

(Dz. U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),   
5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 
września 2001 r.) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 
2001 r.) 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 ) 
8. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z 

późn. zm., 
9. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 
10. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst 

jednolity – Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z póżn. zm., 
11. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie 

niektórych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r. 
12. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 

dnia 7.06.2001 r, Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. 



13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 
02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.) 

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19.11.2002 r., w sprawie 
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. U. Nr 
203, poz. 1718 z 2002 r., 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 
r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. 

16. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 
Dz.U. Nr 92, poz. 460 z 1992 r., z późn. zm.). 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r) 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401, 2003  r.), 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.) 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 
ścieków (Dz.U. nr 96 , poz. 438) 

21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. (Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 
1055) 

23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 
r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących 
ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182) 

24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 
1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 
8, poz. 38) z późn. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) 

25. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
26. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne. 
27. PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynków. 
28. PN-76/B-03001: Konstrukcje i podłoża budowli. 
29. PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe. 
30. PN-63/B-06251: Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
31. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego 

zastosowania. 
32. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
33. PN-87/B-02151/02: Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 

Dopuszczalna wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 



34. PN-81/B-10725: Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.  

35. PN-85/H-74306: Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 
nominalne do 1 MPa.  

36. PN-92/B-10735: Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

37. PN-87/B-01060: Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

38. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
39. PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne. 
40. PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
41. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
42. PN-91/M-34501: Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi. Wymagania.  
43. PN-92/M-34503: Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 
44. PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
45. PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektów  budowlanych. Ochrona 

podstawowa. 
46. PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona. 
47. PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 
48. PN/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przepięciowa. 
49. PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. 
50. PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
51. PN-91/E-05009/704: Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 
52. PN-71/E-02034: Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, 

kolejowych oraz dworców i środków transportu publicznego. 
53. PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli 

o napięciu znamionowym nie przekraczającym 0,6/1kV 
54. PN-EN 12255-(1-11):2002: Oczyszczalnie ścieków - Część 1-11 
55. PN-EN 1886:2001: Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne 
56. PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i 

badania 
57. PN-75/C-04616.07: Woda i ścieki - Badania specjalne osadów - Oznaczanie zdolności 

osadów ściekowych do fermentacji i stopnia ich przefermentowania w warunkach 
statycznych i w procesie ciągłym 

58. PN-EN ISO 5667-13:2002 (U): Jakość wody - Pobieranie próbek - Część 1-13. 
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1.   ROBOTY POMIAROWE I GEODEZYJNE 

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje: 

Roboty przygotowawcze: 

1) Uzyskanie przed przystąpieniem do robót od  Zamawiającego danych zawierających 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

2) Przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego 
wytyczenia robót. 

3) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

Roboty zasadnicze: 

1) Roboty pomiarowe związane z budową obiektów technologicznych i sieci instalacyjnych: 

− wytyczenie głównej osi lub punktów  

2) Roboty związane z wytyczeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych, a w 
szczególności: 

− wyznaczenie (sprawdzenie) sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 



− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

3) Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 

 Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 

1) Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów obiektów 
budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja. 

2) Inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)  

− Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 

− Reper -  trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt 
sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

MATERIAŁY 

 

Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi WO są:  

− paliki drewniane o ∅ 15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m,  

− paliki drewniane o ∅ 50-80 mm i długości około 0,30 m, 

− pręty stalowe o ∅  12 mm i długości 30 cm, 

− słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć długość 
około 0,50 m i przekrój prostokątny, 

− bolce stalowe o ∅ 5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni, 

− farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów), 

Materiały mogą być przewożone dowolnym transportem. 

SPRZĘT 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów konstrukcji budowlanych i tras 
sieci między obiektowych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Do robót geodezyjnych 
objętych niniejszymi WO należy stosować następujący sprzęt: 

− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 



− taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru.. 

WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. przez 
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

W oparciu o materiały dostarczone przez Inżyniera Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 
budowlanych oraz  punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych.  

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 
Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

Odtworzenie osi trasy drogowej 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2 niniejszych WO. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inwestorowi przed przyjęciem robót, 
dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je 
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja musi 
być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 



KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK  

Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów inwestycji. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WO  

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne rozliczane są, zgodnie z Przedmiarem Robót ryczałtowo. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Instrukcja techniczna 0-1.  Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna 0-3.  Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 

Instrukcja techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 

Instrukcja techniczna Kg.  Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 

Instrukcja techniczna Kg.  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 

Wytyczne techniczne G-3.1.  Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ROBOTY ZIEMNE 

 
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

 Roboty przygotowawcze: 

Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, zgodnie z WO 01.00 
„Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”. 

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 

Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 
roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 

Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 

Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 

Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków. 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 Roboty zasadnicze: 

1) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem wykopów, 

2) likwidacja zieleni, 

3) wykopy w gruncie kat. I –IV, 

4) zasypywanie wykopów gruntem z wykopów, 

5) zasypywanie wykopów z wymianą gruntu, 

6) zasypanie wykopów z zagęszczaniem warstwami, 

7) wywóz i utylizacja nadmiaru ziemi, 

8) plantowanie terenu po zakończeniu prac,  

9) humusowanie terenu.. 
Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR): 

− wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń 
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

− zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

− ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 

− wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 



− odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

− utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu) 

− składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi 
roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 

− plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych 
do 50 m 

− kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma BN-
72/8932-01 

− wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona 
wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

Gdzie: 

Pd -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

Pds -  maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy 
wilgotności optymalnej,określona w normalnej próbie Proctora, 

MATERIAŁY 

 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie fundamentów, rurociągów, 
nasypy i ukształtowanie terenu, 

− grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie fundamentów, 
rurociągów, nasypy i ukształtowanie terenu, 

− grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę gruntu 
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 

− ziemia urodzajna. 

SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WO 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 



Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 

− piły mechaniczne, 

− spycharki, 

− ładowarki, 

− zagęszczarki wibracyjne, 

− zestaw do ew. odwadniania wykopów. 

TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), 
oraz sprzętu budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe 
i samowyładowcze. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

WYKONANIE ROBÓT 
Przygotowanie do robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów należy : 

− zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 
wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

− wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 
wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z 
powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 
geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrządami – 
węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

− przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, 
wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń 
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 
urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

− przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów, 

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. 



Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/–5cm. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić 
czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy 
projektu. 

Prace geodezyjne 

Warunki techniczne wykonania robót geodezyjnych zostały określone w pkt.5 WO 01.00 „Roboty 
pomiarowe i prace geodezyjne”. 

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi: 

− wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej 
osnowy realizacyjnej, 

− wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich 
jak osie, obrysy, krawędzie, 

− wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów 
wysokościowych, 

− wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania itp., 

− wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów 
zakończonych 

Zdjęcie warstwy humusu  

Warstwę humusu przeznaczoną do zdjęcia określa Dokumentacja Projektowa. Zdjęcie warstwy 
humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać 
warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z 
zabezpieczeniem ładunku  plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 

Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową w 
zakresie: 

− powierzchni zdjęcia humusu, 

− grubości zdjętej warstwy humusu, 

− prawidłowości spryzmowania humusu. 
Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem wód 

Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt jeszcze przed przystąpieniem do 
robót podstawowych. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 

− wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) o 
przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych, 

− nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 do 1, 0 % 
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

− zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów. 



− dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki filtracji: 

o piaski drobne:   - do 2,0 m/d, 

o piaski średnie i grube  - 7,7 do 10,0 m/d, 

o pospółki i żwiry  - 18,0 do 25,0 m/d. 

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych robót 
ziemnych. Obmiar inny niż przyjęty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie będzie podstawą 
do zmiany cen jednostkowych. 

Odspojenie i odkład urobku. 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie z 
ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 
1,0 m od krawędzi klina odłamu. 

Wykonanie robót ziemnych pod jezdnię. 
 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę 
robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie.  

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 
nasyp lub przewiezione na odkład. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

Zagęszczenie 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is (droga o ruchu ciężkim i 
bardzo ciężkim): 

− górna warstwa o grubości 20 cm      - 1,00, 

− na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych  - 1,00. 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wymaganej wartości 
Is. 

Jeżeli wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, 
umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 



Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 
powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

− leżących warstwach nie mniej niż 0, 97. 
Makroniwelacja. 

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem że jest to 
grunt nie spoisty, o dobrych własnościach zagęszczających, niezawierający domieszek organicznych. 
Nasypy formowane powinny być przy  użyciu  mechanicznego sprzętu zagęszczającego, 
odpowiednio dobranego dla grubości zagęszczanych warstw. Maszyny do robót ziemnych nie będą 
traktowane jako sprzęt zagęszczający. Wilgotność zagęszczanych gruntów powinna być zbliżona do 
wilgotności optymalnej, z tolerancją -2% do +1%. Wymagany stopień zagęszczenia nasypów 
wynosi Is=0,95 wg próby Proctora. Stopień zagęszczenia pod drogi i place - wg BN-72/8932-01. 

Grunt pozostały po wbudowaniu 

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 
innych ustaw (Dz. U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o 
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych  
ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) grunt pozostały po wbudowaniu winien być 
utylizowany. Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca  

Przy transporcie mas ziemnych obowiązują zapisy punktu 5. Grunt pozostały po wbudowaniu w 
świetle obowiązującego prawa będzie traktowany jako odpad i będzie utylizowany. Koszty prac, 
robót, pozyskania uzgodnień, transportu, itp wynikające z obowiązku ostatecznego 
unieszkodliwienia odpadów i gruntu pozostałego po wbudowaniu będą wliczone przez Wykonawcę 
w ceny jednostkowe robót ziemnych 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

− wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne 
ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem 
ludzi, 

− zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0, 5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

− zawiadomić Innwestora który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki 
zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

Humusowanie. 

W miejscach wykonania trawników rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości należy 
wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W 
przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. 



Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 
mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Szczegółowe zasady kontroli jakości robót ziemnych 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszych WO oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wybudowanych lub zgromadzonych materiałów.  

Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 

Sprawdzenie jakości robót związanych z usunięciem zieleni polega na wizualnej ocenie 
kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w 
niniejszych WO lub odpowiednich normach. 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi WO. Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

1) badania przydatności gruntów do budowy nasypów przeprowadzone na próbkach pobranych 
z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić 
następujące właściwości: 

− skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 

− zawartość części organicznych, wg PN-B-04481, 

− wilgotność naturalną, wg PN-B-04481, 

− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-
B-04481, 

− granicę płynności, wg PN-B-04481, 

− kapilarność bierną, wg PN-B-04493, 

− wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01. 

2) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu: 

− prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

− odwodnienia każdej warstwy, 



− grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy 
przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy, 

− nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 

− przestrzegania ograniczeń określonych w pkt. 5, dotyczących wbudowania gruntów w 
okresie deszczów i mrozów. 

3) badania zagęszczenia nasypu, 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02. 
Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

− jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod 
nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. 

4) pomiary kształtu nasypu: 

− prawidłowość wykonania skarp, 

− szerokość korony korpusu. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 

− dziennika laboratorium Wykonawcy, 

− dziennika budowy, 

− protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 

 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszych WO i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie 
wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w m3 gruntu rodzimego 
lub zagęszczonego. 

Objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się zgodnie z 
niżej podanymi zasadami: 

− pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i tak dla 
gruntu kategorii I - II - l : l, a dla gruntu kategorii III - IV - l : 0, 6, 



− wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować jako 
równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 

− wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych (umocnionych) należy 
przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji powiększonym o 0, 60m w 
kierunku ścian wykopu. 

Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

1) m3 (metr sześcienny) - dla: 

− kubatury wykonanego i odebranego wykopu ze składowaniem urobku na odkładzie, 

− kubatury wykonanego i odebranego wykopu z wywozem urobku, 

− kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zagęszczeniem wykopu gruntem leżącym na 
odkładzie, 

− kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zagęszczeniem wykopu gruntem z jego 
przywiezieniem, 

− kubatury wykonanej i odebranej wymiany gruntu, 

− kubatury wykonanego i odebranego uformowanego i zagęszczonego nasypu, 

2) m2 (metr kwadratowy) - dla: 

− powierzchni wykarczowanych i odebranych krzaków, 

− powierzchni wykonanego i odebranego usunięcia humusu, 

− powierzchni wykonanego i odebranego plantowania terenu, 

− powierzchni wykonanego i odebranego humusowania, 
3) szt (sztuka) – dla: 

− ilości wyciętych drzew wraz z wykarczowaniem ich pni. 

PRZEJĘCIE ROBÓT 
Warunki ogólne 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Warunki szczegółowe 

Proces odbioru powinien obejmować: 

− sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 
badań laboratoryjnych, 

− sprawdzenie wykonania wykopów i zasypów pod względem wymaganych parametrów 
wymiarowych i technicznych, 

− sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 



PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena wykonania robót 

1. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie wykopów rozliczana w m3 obejmuje: 

− badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i 
uzbrojenia terenu, 

− usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 

− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

− oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z 
niezbędną dokumentacją, 

− zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem 
wód, 

− wykonanie robót zasadniczych, 

− przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót wraz z 
instalacjami odwadniającymi , 

− ew. wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 

− przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 

− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 

− transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami 
i kosztami składowania i utylizacji), 

− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów 
wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją 

− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót. 

2. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zasypania wykopów z zagęszczeniem 
rozliczana w m3 obejmuje: 

− badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

− oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z 
niezbędną dokumentacją, 

− zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem 
wód, 

− wykonanie robót zasadniczych, 

− konieczną wymianę gruntu, 

− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót, 

− zagęszczenie gruntu, 

− uporządkowanie placu budowy po robotach. 



3. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie formowania i zagęszczania nasypów rozliczana 
w m3 obejmuje: 

− badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 

− oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe, 
szynowe, wodne), wraz z niezbędną dokumentacją, 

− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− wykonanie robót zasadniczych (formowanie i zagęszczenie), 

− konieczną wymianę gruntu, 

− wykonanie określonych badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót, 

− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

4. Cena wykonania robót ziemnych w zakresie zdjęcia humusu, plantowania terenu i 
rozścielenia humusu rozliczana w m2 obejmuje: 

− zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności i 
uzbrojenia terenu, 

− usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 

− zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

− zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

− wykonanie robót zasadniczych: 

o usunięcie humusu, 

o plantowanie terenu, 

o rozścielenie humusu, 

− tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 

− wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów 
wraz  z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 

− umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, 

− wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 
sprawdzeń robót, 

− uporządkowanie placu budowy po robotach. 

5. Cena wykarczowania krzaków rozliczana w m2 obejmuje: 

− wycięcie i wykarczowanie krzaków, 

− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy w miejsce wskazane przez 
Inżyniera, 

− zasypanie dołów, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

6. Cena wycięcia drzew i wykarczowania ich pni rozliczana w szt obejmuje: 

− wycięcie i wykarczowanie drzew, 



− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy w miejsce wskazane przez 
Inżyniera, 

− zasypanie dołów, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

1. PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiOR -  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-298-l: 1999  Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania. 
PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.  
PN-B-11111: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanki.  
PN-B-11113: 1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych.Piasek. 
PN-EN-932-1:1999  Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 
PN-S-02205: 1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-0248  Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 
hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. 
U.03.7.78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu 
ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych  ustaw. 
(Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 2001 r.)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.) 

Normy nieobowiązujące (pomocnicze):  
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



Roboty drogowe - podbudowa 

 

Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania podbudów obejmuje: 

 Roboty przygotowawcze: 

Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, zgodnie z WO 01.00 „Roboty 
pomiarowe i prace geodezyjne”. 

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 

Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz roślinności i 
ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 

Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 

Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 

Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków. 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

Makroniwelacja terenu robót. 

Roboty zasadnicze: 

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, 

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej), 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, 

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, 

Roboty końcowe 

Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) Mieszanka mineralna - 
mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu.. 

− Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

− Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie. 

− Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej 
lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 



− Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

− Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu 
przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WO  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 

Kruszywa na warstwę podsypkową (odsączającą i odcinającą) 

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące 
warunki: 

a) szczelności, określony zależnością: 

5
85

15 ≤
d

D  

gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi 
być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 

b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
= ≥

60

10

5
 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 
wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 
spełniać wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-
B-11112. 



Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być 
równe, utwardzone i dobrze odwodnione.   

1.1. Kruszywa na podbudowę z kruszywa łamanego 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Krzywa 
uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia. 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw łamanych przeznaczonych na podbudowę. 
  Wymagania dla 

kruszyw łamanych 
przeznaczonych 
na podbudowę 

 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

 

Badania 
 właściwości według 
  zasadniczą pomocniczą  
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 

0,075 mm, % (m/m) 
od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niż 

5 10 PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziarn  nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 40 PN-B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej 
niż 

 
1 

 
1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą 
I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 
BN-64/8931-01 

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, nie więcej 
niż 

 
 
35 
 
30 

 
 
50 
 
35 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej 
niż 

3 5 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamrażania, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 PN-B-06714-19 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy 
łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

- - PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

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

 
1 

 
1 PN-B-06714-28 



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

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

PN-S-06102 

Kruszywa 

Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, 
spełniające wymagania podane w tablicy 4. 

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określonymi w tablicy 2. 

Woda 

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej 
warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do 
momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą 
wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa 
cementem. 

Tłuczeń kamienny 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023, są: 

− kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 

− woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112: 

− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

− kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 

− kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

 

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach  

Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa 
III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:   

 
 
35 
40 
 
30 

 
 
50 
50 
 
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
2,0 
3,0 

 
3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %   



ubytku masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
4,0 
5,0 

 
10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej 
metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, % 
ubytku masy, nie więcej niż: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
30 
nie bada 
się 

 

nie bada 
się 
nie bada 
się 

 Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy tłuczniowej, wg PN-B-11112 
 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwow
a lub 
podbudowa 
zasadnicza 

 
Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 
mm, odsianych na mokro, % m/m, nie 
więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, 
nie 
    mniej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej 
niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej 
niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
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75 
 
15 
 
15 
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25 
 
20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-
B-06714-12, % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 
0,2 

 
 
0,3 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-
06714-16 [3], % m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 
40 
nie bada się 

 
 
45 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 
barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie 
ciemniejsza  
   niż: 

 
 
 
wzorcowa 

Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z 
wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WO  



Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji 
robót 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej) 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek, 

− walców statycznych, 

− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

− równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 
małe walce wibracyjne. 

Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub układarek kruszywa, 

− rozsypywarek kruszywa, 

− walców statycznych gładkich, 

− walców wibracyjnych lub wibracyjnych , 

− szczotek mechanicznych, 

− walców ogumionych, 

− przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 



 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji robót 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Cement luzem 
należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami 
transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 

WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN, WTWOR  

Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być, zgodnie z decyzją Inwestora 
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera i utylizowany. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 



zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 9. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 
tablicy 9. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 Minimalna wartość Is dla dróg innych 

niż autostrady i drogi ekspresowe Strefa 
korpusu Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 
Ruch 
mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 
cm 

1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 
od powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża 
podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 
wykona on na własny koszt. 

Wykonanie warstwy podsypkowej (odsączającej i odcinającej) 

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich 
zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco 
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 
powierzchni. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 



W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny 
moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności 
optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy 
wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszać. 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej 
leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowa powinna być ułożona na wykonanej wcześniej warstwie podsypkowej odsączającej, 
warstwie wzmacniającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem lub bezpośrednio na 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu zgodnie z postanowieniami  WS. 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót.  



Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego 

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna 
być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po 
zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy 
wykonywać w dwóch warstwach. 

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki 
albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o 
przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy 
rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do 
zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo 
płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy 
luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa 
grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i 
wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne 
przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 
mm. Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o 
nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu 
dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 



Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości. 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może ona różnić się 
od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć co 20 m na każdym pasie 
ruchu 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą i nie mogą one przekraczać 
20 mm. 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach 
głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
0,5%. 

Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach.  Różnice 
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w 
punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża należy badać w 2 punktach na dziennej 
działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. Określony wg BN-77/8931-12 wskaźnik 
zagęszczenia nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 9 pkt. 5. Jeśli jako kryterium 
dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku 
wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie 
powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w punkcie 6 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

Warstwa podsypkowa (odsączająca i odcinająca) 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2 niniejszych WO. 

Szerokość warstwy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może się ona różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 



Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć co 20 m na każdym pasie 
ruchu 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy 
odcinającej i odsączającej należy mierzyć 10 razy na 1 km 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach należy mierzyć 10 razy 
na 1 km oraz w punktach głównych łuków poziomych i powinny być one zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice 
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

Ukształtowanie osi w planie należy mierzyć co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach oraz w 
punktach głównych łuków poziomych. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

Grubość warstwy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem - w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2. 
Powinna być ona zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. Jeżeli 
warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości 
Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 
cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

Zagęszczenie warstwy należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 600 m2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-
77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy 
stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być 
większa od 2,2. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2, według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
wymaganych, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2 niniejszych WO. 

Uziarnienie mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 600 m2 i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Próbki należy pobierać 
w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 
bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Wilgotność mieszanki należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 600 m2 i powinna ona odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 



Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić 
według PN-B-06714-17. 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 z częstotliwością 
10 próbek na 10000 m2. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na 
gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg 
BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 500 m2,. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej 
mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego 
modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych odpowiednio w 
pkt 2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inżyniera dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. 

Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy 
powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm. 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły planografem albo co  20 m 4-
metrową łatą na każdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 10 razy na 1 km.  

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

o 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

o 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków 
poziomych i powinny one być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 

Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100m, a różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 
podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co 100m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 

Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 
m2 i nie może się ona różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

o dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 

o dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

Nośność podbudowy, t.j.: 

− moduł odkształcenia należy określić co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m wg 
BN-64/8931-02 i powinien być on zgodny z podanym w  tablicy 10, 

− ugięcie sprężyste należy określić co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m wg BN-
70/8931-06 i powinno być ono zgodne z podanym w tablicy 10. 
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych powyżej, 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
niniejszych WO. 

Uziarnienie kruszyw, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn nieforemnych 
w kruszywie należy badać w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 
m2. 

Ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu i zawartość 
zanieczyszczeń organicznych należy badać nie rzadziej niż raz na 6000 m2 oraz przy każdej zmianie 
źródła pobierania materiałów i powinno być ono zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 



Szerokość podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km i nie może różnić się ona od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy 
powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm. 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły planografem albo co  20 m 4-
metrową łatą na każdym pasie ruchu, zgodnie z BN-68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą 10 razy na 1 km.  

Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 

o 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

o 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1 km oraz w punktach głównych łuków 
poziomych i powinny one być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 

Rzędne wysokościowe należy mierzyć co 100m w osi jezdni i na jej krawędziach, a różnice 
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

Ukształtowanie osi podbudowy w planie należy mierzyć co 100m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 

Grubość podbudowy należy mierzyć podczas budowy w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2, zaś przed odbiorem w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 
m2 i nie może się ona różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

o dla podbudowy zasadniczej  ± 2cm, 

o dla podbudowy pomocniczej +1cm, -2cm. 

Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 nie rzadziej niż raz na 
3000m2. Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w 
tablicy 11. 

Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 
 

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
powinien być większy od 50 MPa. 

Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia M
II

E  do pierwotnego modułu odkształcenia M
I

E  jest nie większy od 2,2. 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w niniejszym punkcie, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe 
badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa 
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 



odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca 
wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych 
robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.  

Podbudowa z chudego betonu 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu oraz  kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa i cementu określone w  pkt 2 
niniejszych WO. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy budowie nawierzchni betonowej: 

− Badanie wilgotności, zagęszczenia i uziarnienia mieszanki betonowej oraz grubości 
podbudowy. 
Badanie  należy wykonać 2 razy na dziennej działce, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 600 m2. 
Wilgotność mieszanki betonowej powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w 
projekcie składu tej mieszanki z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-
04481 (metoda II). 
Próbki do badań uziarnienia mieszanki kruszywa należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu 
kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-
15. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w punkcie 
2.niniejszych WO. 
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość warstwy nie 
może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 1 cm 

− Badanie właściwości kruszywa wg pkt 2. 
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. 

− Badanie wody 
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250 

− Badanie cementu 
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić jego właściwości podane w pkt. 
2. 

− Badanie konsystencji mieszanki betonowej 
Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać 3 razy na dziennej 
działce roboczej, zgodnie z PN-S-96015. Wyniki badań powinny być zgodne z recepturą 
mieszanki betonowej, zatwierdzoną przez Inżyniera. 

− Wytrzymałość betonu na ściskanie po 7 i 28 dniach 
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać na 6 próbkach walcowych o 
średnicy i wysokości 16,0 cm, pobranych na dziennej działce roboczej,  jednak nie rzadziej niż 
1 raz na 400 m2. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo 
rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z 
normą PN-S-96013. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach 



przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w pkt 2Nasiąkliwość betonu i mrozoodporność betonu 
Badanie należy przeprowadzić w przypadkach wątpliwych i na zlecenie Inżyniera. 
Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z 
normą PN-B-06250 oraz PN-S-96014. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w pkt. 2. tablica 7 niniejszych WO. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych nawierzchni betonowej: 

− Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy, badana 10 razy na 1km, nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10 cm., -5cm. 

− Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć w sposób ciągły planografem, lub co 20 m 
łatą na każdym pasie ruchu, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne 
podbudowy należy mierzyć 10 razy na 1km łatą 4-metrową. Nierówności podbudowy nie 
mogą przekraczać 9 mm dla podbudowy zasadniczej oraz 15mm dla podbudowy 
pomocniczej. 

− Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach, należy mierzyć 10 razy na 1km oraz w 
punktach głównych łuków poziomych, i powinny być one zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5 %. 

− Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi, 
mierzonymi co 100m, nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

− Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie mierzona co 100m oraz w punktach głównych łuków poziomych,  nie 
może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  ± 5 cm. 

− Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy mierzona w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2, nie może 
różnić się od grubości projektowanej o więcej niż  ± 1 cm dla podbudowy zasadniczej oraz 
+1cm, -2cm dla podbudowy pomocniczej. 

OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WO Obmiar robót określa ilość wykonanych 
robót 

Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszych WO i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

4) m2 (metr kwadratowy) - dla: 



− powierzchni wykonanego i odebranego koryta, 

− powierzchni wykonanej i odebranej warstwy podsypkowej, 

− powierzchni wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, 

− powierzchni wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego, 

− powierzchni wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
cementem, 

− powierzchni wykonanej i odebranej podbudowy z tłucznia kamiennego, 

− powierzchni wykonanej i odebranej podbudowy betonowej. 

PRZEJĘCIE ROBÓT 
Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WO Celem odbioru jest protokolarne 
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem koryta, podsypki, podbudów należą do robót ulegających zakryciu. 
Zasady ich przejęcia są określone w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe”  pkt 8.2. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 9. 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO 
należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych 
materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena wykonania robót 

Cena wykonania koryta rozliczana w m2 obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 
lub nasyp, 

− profilowanie dna koryta lub podłoża, 

− zagęszczenie, 

− utrzymanie koryta lub podłoża, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 



Cena wykonania warstwy podsypkowej rozliczana w m2 obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 
grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 

− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 

− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

− utrzymanie warstwy. 

Cena wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie rozliczana w 
m2 obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− 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. 

Cena wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego oraz z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego cementem rozliczana w m2 obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 
wbudowania, 

− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 
urządzeń pomocniczych, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

− pielęgnacja wykonanej warstwy 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

Cena wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego rozliczana w m2 obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża, 



− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie kruszywa, 

− zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 
technicznej, 

− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

Cena wykonania podbudowy betonowej rozliczana w m2 obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 
wbudowania, 

− dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i 
urządzeń pomocniczych, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

− ewentualne nacinanie szczelin, 

− pielęgnacja wykonanej warstwy 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

 

NORMY  ZWIĄZANE 
WTWiO  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z 
betonucementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 
PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania 
i badania 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego 
PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 
wielkopiecowego kawałkowego 
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 



PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie 
Los Angeles 
PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
ziarnsłabych 
PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 
miażdżenie 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metodą bromową 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części 
organicznych 
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą krystalizacji 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 
PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem 
PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na 
uderzenie (zwięzłości) 
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 
Boehmego 
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów 
elementów budowlanych z betonu 
PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych 
oraz metod badań 



PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i 
zastosowanie 
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 
transport 

Normy nieobowiązujące (pomocnicze):  
BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
i łatą. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 
1982 r. 

 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Roboty drogowe – nawierzchnie 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),  
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania nawierzchni obejmuje: 

Roboty przygotowawcze: 

Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, zgodnie z WO 01.00 
„Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”. 

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 

Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 
roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 

Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 

Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 

Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków. 



Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

. 

 Roboty zasadnicze: 

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonanie nawierzchni betonowej 

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 

Wykonanie nawierzchni żwirowej 

Wykonanie oraz odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej; odtworzenie z 
wykorzystaniem materiału z rozbiórki 

Wykonanie oraz odtworzenie nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5cm oraz 
50x50x7cm; odtworzenie z wykorzystaniem materiału z rozbiórki 

Wykonanie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych 

Osadzenie krawężników kamiennych 

Osadzenie oraz odtworzenie krawężników betonowych; odtworzenie z wykorzystaniem 
materiału z rozbiórki 

Osadzenie oraz odtworzenie obrzeży betonowych; odtworzenie z wykorzystaniem materiału z 
rozbiórki 

Wykonanie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej 

Odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych betonowych kwadratowych i sześciokątnych – 
materiał z rozbiórki 

Odtworzenie nawierzchni z brukowca – materiał z rozbiórki 

Odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej – materiał z rozbiórki 

Wykonanie nawierzchni tymczasowej w technologii stabilizacji emulsją asfaltową podbudowy 
żużlowej z powierzchniowym utrwaleniem 

Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 

Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)  

           Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 

− Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 
wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

− Beton asfaltowy (BA) – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

− Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 
zwiększenia jego przyczepności do kruszywa. 



− Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 

− Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

− Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w 
wodzie. 

− Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego. 

− Nawierzchnia tłuczniowa - jedna lub więcej warstw z tłucznia i klińca kamiennego, leżących 
na podłożu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezpośredniego 
przejmowania ruchu. 

− Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 
ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

− Tymczasowa nawierzchnia z elementów prefabrykowanych - nawierzchnia z płyt 
drogowych betonowych i żelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdów na czas 
określony. 

− Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 

− Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 

− Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 

− Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, 
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

− Krawężniki kamienne - belki kamienne ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, 
wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

− Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

− Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

− Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu 
przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WO dostarczanych na plac budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

Beton asfaltowy 

 Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału Kategoria ruchu 
 nr normy KR 1-2 KR 3-6 
1 Kruszywo łamane   



granulowane wg PN-B-
11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego, 
ze skał: 

- magmowych 
- przeobrażonych 
- osadowych 

b) z surowca sztucznego 
(żużle pomiedziowe i 
stalownicze) 

c) z surowca naturalnie 
rozdrobnionego 

 
 
 
kl. I,II; gat.1,2 
jw. 
jw. 
 
jw. 
 
jw. 

 
 
 
kl. I,II1); gat.1 
jw. 
jw.2) 

 

kl. I; gat.1 
 
kl. I,II1); gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 

 
kl.I,II; gat.1,2 

 
- 

3 Żwir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i żwir kruszony 
wg WT/MK-CZDP 84 

 
kl.I,II; gat.1,2 

 
kl.I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 - 
6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia 

wg orzeczenia laboratorium 
drogowego 

 
podstawowy, 
zastępczy 
pyły z odpylania, 
popioły lotne z 
węgla 
kamiennego 

 
podstawowy 
 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD, Prace IBDiM 
4/93 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 
DP80 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 
DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy 
jak 

dla kl. I; gat. 1 
2) tylko dolomity kl.I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w 

mieszance z innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji 
piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 
 

Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału Kategoria ruchu 
 nr normy KR 1-2 KR 3-6 
1 Kruszywo łamane 

granulowane wg PN-B-
11112:1996: 
a) z litego surowca skalnego, 
ze skał: 

- magmowych 

 
 
 
 
kl. I,II; gat.1,2 
jw. 

 
 
 
 
kl. I,II1); gat.1 
jw. 



- przeobrażonych 
- osadowych 

b) z surowca sztucznego 
(żużle pomiedziowe i 
stalownicze)3) 

c) z surowca naturalnie 
rozdrobnionego 

jw. 
 
jw. 
 
jw. 

jw. 
 

kl. I; gat.1 
 
kl. I,II1); gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 

 
kl.I,II; gat.1,2 

 
- 

3 Żwir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i żwir kruszony 
wg WT/MK-CZDP 84 

 
kl.I,II,III; gat.1,2 

 
kl.I,II; gat.1,2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 gat. 1,2 - 
6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratorium 
drogowego 

 
podstawowy, 
zastępczy 
pyły z odpylania, 
popioły lotne z 
węgla 
kamiennego 

 
podstawowy 
 
pyły z 
odpylania2) 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD, Prace IBDiM 
4/93 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 
DP80 

DE30 A,B, 
DE80 A,B,C, 
DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla 
kl. I; gat. 1 
2) stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów powinien być ≥ 1 
3) za zgodą lokalnych służb ochrony środowiska 

Asfalt upłynniony powinien spełniać wymagania określone w PN-C-96173:1974 

Drogowe kationowe emulsje asfaltowe winny spełniać wymagania określone w WT.EmA-94. 

Kruszywo do betonu klasy B 25 

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje się kruszywo łamane 
i naturalne, według PN-B-06712 

Do betonu nawierzchniowego klasy B25 należy stosować: 

− grysy marki 20 i 30, 

− żwir marki 20 i 30, 

− piaski i piaski łamane uszlachetnione. 

Żwir marki 20 może być stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilości, aby w mieszance 
kruszyw zawartość ziarn łamanych wynosiła od 30 do 40%. 

Grysy i żwir powinny spełniać wymagania określone w tablicy 4, wg PN-B-06712 dla marki 20 i 30. 

Piaski i piaski łamane uszlachetnione wg PN-B-06712 powinny spełniać wymagania określone w 
tablicy 3. 



 Kruszywo ze skał węglanowych i piaskowców może być użyte do betonu B25 wówczas, gdy 
badania laboratoryjne stwierdzą brak reaktywności z alkaliami zawartymi w cemencie i za zgodą 
Inżyniera. 

Wymagania dla piasków uszlachetnionych 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie według 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie 
więcej niż: 

3,0 PN-B-06714-13 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, 
nie więcej niż: 

0,5 PN-B-06714-12 

3 Zawartość związków siarki, %, nie 
więcej niż: 

1,0 PN-B-06714-28 

4 
Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych. Barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niż: 

barwa 
wzorcowa PN-B-06714-26 

5 Zawartość frakcji od 2,0 do 4,0 mm, 
%, nie więcej niż: 

15 PN-B-06714-15 

Wymagania dla grysu i żwiru do betonu klasy B25 

Lp. Właściwości Grys 
marki 

Żwir 
marki 

Badanie 

  30 20 30 20 według 
1 Wytrzymałość na miażdżenie, 

wskaźnik rozkruszenia, %, nie 
więcej niż: 

 
12 
 

 
16 

 
12 

 
16 

PN-B-06714-
40  

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie 
więcej niż: 

- - 5 10 PN-B-06714-
43  

3 Nasiąkliwość, %, nie więcej 
niż: 

1,5 3,0 1,0 3,0 PN-B-06714-
18  

4 Mrozoodporność, %, nie więcej 
niż: 
po 25 cyklach 
po 5 cyklach 

 
3,0 
3,0 

 
5,0 
5,0 

 
5,0 
5,0 

 
10,0 
10,0 

PN-B-06714-
19  
PN-B-06714-
20  

5 Zawartość ziarn nieforemnych, 
%, nie więcej niż: 

20 25 20 25 PN-B-06714-
16  

6 Zawartość pyłów mineralnych, 
%, nie więcej niż: 

1,5 3,0 1,5 2,0 PN-B-06714-
13  

7 Zawartość zanieczyszczeń 
obcych, %, nie więcej niż: 

0,25 0,5 0,25 0,5 PN-B-06714-
12  

8 Zawartość związków siarki, %, 
nie więcej niż: 

0,1 0,5 0,1 0,5 PN-B-06714-
28  

9 Zawartość zanieczyszczeń 
organicz- 
nych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niż: 

 
barwa wzorcowa 

PN-B-06714-
26  



Woda 

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy 
stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na 
zgodność z wyżej podaną normą. 

Masy zalewowe 

Do wypełniania szczelin w nawierzchniach betonowych należy stosować specjalne masy zalewowe, 
wbudowywane na gorąco lub na zimno, posiadające aprobatę techniczną. 

Dopuszcza się masy zalewowe wg BN-74/6771-04. 
Materiały do nawierzchni tłuczniowej 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni tłuczniowej wg PN-S-96023 są: 

− kruszywo łamane zwykłe - tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 

− mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112, 

− kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 lub piasek wg 
PN-B-11113, 

− woda do skropienia podczas wałowania i zamulania. 

Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna z wymaganiami 
normy PN-S-96023. 

Dla dróg obciążonych ruchem: 

− średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2, 

− lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2. 

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 5, 6 i 7. 

Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112 

Lp. Właściwości Wymagania 

  klasa II klasa III 

1 Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) 
wg PN-B-06714-42 [13]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, 
nie więcej 
    niż: 
− w tłuczniu 
− w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku 

masy w stosunku do ubytku masy po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 
 
 
 

35 
40 
 
 
30 

 
 
 
 

50 
50 
 
 
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [9], % 
(m/m), nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i 

przeobrażonych 

 
 

2,0 
3,0 

 
 

3,0 
5,0 



b) dla kruszyw ze skał osadowych 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-
06714-20 [11], % ubytku masy, nie więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i 

przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 

 
 

10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu wg 
zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg 
PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15], nie 
więcej niż: 
− w klińcu, 
− w tłuczniu 

 
 
 

30 
nie bada 
się 

 
 
 

nie 
bada się 

Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]: 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 

odsianych na mokro, % (m/m), nie więcej niż: 
      - w tłuczniu 
      - w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub 

klińcu, % (m/m), nie mniej niż: 
c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % 

(m/m), nie więcej niż: 
d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % 

(m/m), nie więcej niż: 

 
 
 
3 
4 
 
75 
 
15 
 
15 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub 
klińcu, wg PN-B-06714-12 [6], % (m/m), nie więcej 
niż: 

0,2 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m), nie więcej 
niż: 

- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 
40 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu 
lub klińcu wg PN-B-06714-26 [12], barwa cieczy 
nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 

Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112 
  Wymagania dla 

Lp. Właściwości miału 
mieszanki 
drobnej 
granulowa
nej 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-
06714-12 [6], % (m/m), nie więcej niż: 

0,5 0,1 

2 Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22], 
nie mniejszy niż: 

 
 

 
 



- dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 
- dla kruszywa z wapieni 

20 
20 

65 
40 

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg 
PN-B-06714-26 [12]. Barwa cieczy nie 
ciemniejsza niż: 

wzorcowa wzorcowa 

4 Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], 
% (m/m), nie więcej niż: 

20 15 

5 Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg 
PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie mniej niż: 

nie 
bada się 

15 

Mieszanka żwirowa 

Mieszanka żwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Skład ramowy uziarnienia podano w 
tablicy 8. Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy 
PN-B-11111 i PN-B-11113, a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o 
uziarnieniu: 

− od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 

− od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 

Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 
Wymiary przechodzi przez sito,  % wag. 
oczek 
kwadratowyc
h sita 

nawierzchnia 
jednowarstwowa lub 
warstwa górna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

warstwa dolna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

mm a1 b1 a b 

50 - - - 100 

20 - - 100 67 

12 - 92 88 54 

4 86 64 65 30 

2 68 47 49 19 

0,5 44 26 28 11 

0,075 15 8 12 3 

Betonowa kostka brukowa 

W przypadku nawierzchni odtwarzanych, jeśli w WS przewidziano, do wykonania (odtworzenia) 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej należy wykorzystać kostkę pozyskaną z wcześniejszej 
rozbiórki, zakwalifikowaną do ponownego wbudowania. 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

o 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 

o 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 



Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

o na długości ± 3 mm, 

o na szerokości ± 3 mm, 

o na grubości ± 5 mm. 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 
MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosić 
mniej niż 5%. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, 
jeżeli: 

o próbka nie wykazuje pęknięć, 

o strata masy nie przekracza 5%, 

o obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 
zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić 
nie więcej niż 4 mm. 

Materiały dodatkowe przy budowie nawierzchni z kostki brukowej betonowej: 

1. Podsypka pod nawierzchnię dróg i placów - należy stosować podsypkę cemontowo-
piaskową. 

2. Podsypka pod nawierzchnię chodników, ramp na przejściach dla pieszych oraz ścieżki 
rowerowej - należy stosować podsypkę piaskową (piasek gruby, odpowiadający 
wymaganiom PN-B- 06712). 

Płyty chodnikowe betonowe 35x35x5cm oraz 50x50x7cm gat. I 

W przypadku nawierzchni odtwarzanych, jeśli w WS przewidziano, do wykonania (odtworzenia) 
nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych należy wykorzystać płyty pozyskane z wcześniejszej 
rozbiórki, zakwalifikowane do ponownego wbudowania. 

Płyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-
03/03. 

Co najmniej co 50-ta płyta na stronie nie narażonej na ścieranie powinna mieć podany w sposób 
trwały: znak wytwórni, symbole elementu, datę produkcji i znak kontroli odbiorczej. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych dla gat. I wynoszą ±2mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt chodnikowych betonowych dla gat I 
nie powinny przekraczać wartości: 

− wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – 
niedopuszczalne, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 

o  liczba maksymalna – 2, 

o długość maksymalna – 20mm, 



o głębokość maksymalna – 6mm, 

Płyty chodnikowe betonowe powinny być składowane rębem, płaszczyznami górnymi ku sobie, na 
podłożu wyrównanym i odwodnionym. Płyty należy ustawiać na podkładkach drewnianych oraz 
zabezpieczać krawędzie przed uszkodzeniem przekładkami drewnianymi. 

Materiały dodatkowe przy  wykonaniu nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych: 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 
Krawężniki betonowe uliczne ścięte o wym. 15x30cm i 20x30cm gat. I oraz drogowe 

prostokątne 12x25cm gat. I 

W przypadku krawężników betonowych odtwarzanych, jeśli w WS przewidziano, do wykonania 
(odtworzenia) należy wykorzystać krawężniki pozyskane z wcześniejszej rozbiórki, 
zakwalifikowane do ponownego wbudowania. 

Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a” 20x30cm: 

− długość  100cm, 

− szerokość 20cm, 

− wysokość 30cm, 

− promień 1cm. 

Główne wymiary krawężników betonowych ulicznych rodzaju „a” 15x30cm: 

− długość  100cm, 

− szerokość 15cm, 

− wysokość 30cm, 

− promień 1cm. 

Główne wymiary krawężników betonowych drogowych rodzaju „b” 12x25cm: 

− długość  100cm, 

− szerokość 12cm, 

− wysokość 25cm, 

− promień 1cm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży dla gat. 1, to: 

− dla wymiaru l (długość)   - ± 8mm, 

− dla wymiaru b, h (szerokość, wysokość) - ± 3mm, 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz 
uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów dla gat. I, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie 
powinny przekraczać wartości: 

− wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników - 2mm, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) – 
niedopuszczalne, 

− szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających pozostałe powierzchnie: 



o liczba maksymalna – 2, 

o długość maksymalna – 20mm, 

o głębokość maksymalna – 6mm, 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. Krawężniki betonowe należy układać z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 

Materiały dodatkowe przy budowie krawężników betonowych: 

1) Piasek na podsypkę piaskową i cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06712 

1) Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

2) Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

3) Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

4) Do wykonania ławy betonowej pod krawężniki należy stosować beton klasy B10, wg PN-B-
06250. 

5) Żwir do wykonania ławy żwirowej pod krawężniki powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-11111. 

6) Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WO  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 
mieszanek mineralno-asfaltowych, 

− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

− skrapiarek, 

− walców lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich, 

− walców ogumionych, 

− samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 



Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− układarek lub równiarek do rozścielania tłucznia, 

− walców statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walców 
wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych 
zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2,  

− przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do 
rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 

Wykonanie nawierzchni żwirowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 

− spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, 
rozkładania, profilowania, 

− sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub 
ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej, 

− przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych w 
urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 

− walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 

− walców wibracyjnych. 
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, 
a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do 
wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone 
liniami na szynie lub krawężnikach. 
Osadzenie krawężników betonowych i kamiennych, obrzeży betonowych oraz ścieków z 

kostki brukowej betonowej. 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczania podsypki. 

− drobny sprzęt pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych. 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST,. 



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 

Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT PAD IBDiM oraz w 
aprobacie technicznej. 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem 
worków. 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w 
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. Czas 
transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie samochodów 
termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 

Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. 

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Kostki, 
krawężniki i obrzeża betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
minimum 0,7 R, na paletach transportowych producenta. Płyty betonowe mogą być przewożone po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawać 
poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Krawężniki kamienne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
należy układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka 
transportowego. Krawężnik uliczny rodzaju „A” może być przewożony tylko w jednej warstwie. W 
celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do transportu 
zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych 
przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm. 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem 

WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w WO  
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z betonu asfaltowego powinno być przygotowane zgodnie z 
wymogami określonymi w WO”. 



Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

− doborze składników mieszanki, 

− doborze optymalnej ilości asfaltu, 

− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna 
spełniać wymagania podane w tablicy 10. 

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości Kategoria ruchu 
  KR 1-2 KR 3-6 
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 

0/12,8; 0/16; 
0/20 

0/12,8; 0/16; 
0/20 
 

2 Moduł sztywności pełzania 1), 
MPa 

nie wymaga się ≥ 14,0 

3 Stabilność wg Marshalla w 
temperaturze 60o C, kN 

 
≥ 5,52) 

 
≥ 10,03) 

4 Odkształcenie wg Marshalla w 
temp.     60o C, mm 

 
2,0÷÷÷÷5,0 

 
2,0÷÷÷÷4,5 

5 Wolna przestrzeń w próbkach 
Marshalla, % v/v 

 
1,5÷÷÷÷4,5 

 
2,0÷÷÷÷4,0 

6 Wypełnienie wolnej przestrzeni 
w próbkach Marshalla, % 

 
75,0÷÷÷÷90,0 

 
78,0÷÷÷÷86,0 

7 Grubość warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej o 
uziarnieniu: cm 

- 0/6,3 
- 0/8 
- 0/12,8 
- 0/16 
- 0/20 

 
 
1,5÷÷÷÷4,0 
2,0÷÷÷÷4,0 
3,5÷÷÷÷5,0 
4,0÷÷÷÷5,0 
5,0÷÷÷÷7,0 

 
 
 
 
3,5÷÷÷÷5,0 
4,0÷÷÷÷5,0 
5,0÷÷÷÷7,0 

8 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, 
% 

≥ 98,0 ≥ 98,0 

9 Wolna przestrzeń w warstwie,  
v/v 

1,5÷÷÷÷5,0 2,0÷÷÷÷5,0 

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48 
2) próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń 
3) próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń 

 



Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Wykonana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego powinna 
spełniać wymagania podane w tablicy 11. 

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej,z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości Kategoria ruchu 
  KR 1-2 KR 3-6 
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 

0/20 
0/16; 0,20; 
0/25 
 

2 Moduł sztywności pełzania 1), 
MPa 

nie wymaga się ≥ 16,0 

3 Stabilność wg Marshalla w 
temperaturze 60o C, kN 

 
≥ 8,0 

 
≥ 11,0 

4 Odkształcenie wg Marshalla w 
temp. 60o C, mm 

 
2,0÷÷÷÷5,0 

 
1,5÷÷÷÷4,0 

5 Wolna przestrzeń w próbkach 
Marshalla, zagęszczonych 2x75 
uderzeń,   % v/v 

 
4,5÷÷÷÷8,0 

 
4,5÷÷÷÷8,0 

6 Wypełnienie wolnej przestrzeni 
w próbce Marshalla, % 

 
65,0÷÷÷÷80,0 

 
≤ 75,0 

7 Grubość warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej o 
uziarnieniu:              cm 

- 0/12,8 
- 0/16 
- 0/20 
- 0/25 

 
 
 
3,5÷÷÷÷5,0 
4,0÷÷÷÷6,0 
6,0÷÷÷÷8,0 
- 

 
 
 
 
4,0÷÷÷÷6,0 
6,0÷÷÷÷8,0 
7,0÷÷÷÷10,0 

8 Wskaźnik zagęszczenia 
warstwy, % 

≥ 98,0 ≥ 98,0 

9 Wolna przestrzeń w warstwie,  
v/v 

5,0÷÷÷÷9,0 5,0÷÷÷÷9,0 

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez 
kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod warstwy 
asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 12. 

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 
  ścieralną wiążącą 
1 Drogi klasy I, II i III 6 9 
2 Drogi klasy IV i V 9 12 
3 Drogi klasy VI i VII oraz place i 

parkingi 
12 15 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 12, podłoże należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. 



urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym, zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 
ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. Zalecane 
ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  dla asfaltowej warstwy 
wiążącej i ścieralnej powinny wynosić 0,1 ÷ 0,3 kg/m2. 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu 
doby była nie niższa od 5o C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany 
do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu.  

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 13. 

zaprojekto. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 
wanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m. 
 
Lp 

 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

  KR 1-2 KR 3-6 
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # (mm): 

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 
 
± 5,0 

 
± 4,0 

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 ± 2,0 
3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 

0,075 
 
± 2,0 

 
± 1,5 

4 Asfalt ± 0,5 ± 0,3 

 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z niniejszymi 
WO. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 10 i 11. 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 
cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 

 
Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego 

Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z tłucznia kamiennego powinno być przygotowane zgodnie 
z wymogami określonymi w WO  

Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod nawierzchnią tłuczniową powinna 
być ułożona warstwa odcinająca albo warstwa geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do użycia 
pod nawierzchnię tłuczniową powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę. 



Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 7 
cm. Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. 
Nawierzchnię o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 

Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki 
albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu 
powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się 
od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. 

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a ziarno tłucznia 
o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, lecz miażdży 
się na niej. 

Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie 
klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym 
zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. 

Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie 
wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. 
Natomiast górną warstwę należy klinować tak  długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną 
wypełnione klińcem. 

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było stale 
wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa szczelnie 
pod walcem. 

Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia 
warstwy kruszywa przed wałami. 

Jeśli dokumentacja projektowa, WS lub Inżynier przewiduje zamulenie górnej warstwy nawierzchni, 
to należy rozsypać cienką warstwę miału (lub ew. piasku), obficie skropić go wodą i wcierać, w 
zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną papkę szczotkami z piasawy. W trakcie zamulania 
należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka została wessana w 
głąb warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia przyklejania do nich 
papki, ziarn klińca i tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka przestanie przenikać w głąb 
warstwy. 

Jeśli nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego należy dodawać 
również miał. 

W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku 
jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi zagęszczarkami 
wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie należy przeprowadzać 
według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodą. 

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna. 
Nawierzchnia, jeśli nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być równomiernie 
zajeżdżana (dogęszczona) przez samochody na całej jej szerokości w okresie od 2 do 6 tygodni, w 
związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez odpowiednie ustawianie zastaw. 



Wykonanie nawierzchni żwirowej 

Podłoże pod projektowaną nawierzchnię żwirową powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w WO 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy”. 

Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

− wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań pkt. 2 
niniejszych WO, 

− wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w pkt. 2 niniejszych WO, 

− wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą 
PN-B-04481. 

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną, tj.: 

− dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm, 

− dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub warstwie 
odsączającej) od 10 do 16 cm. 

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. 
Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie 
nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy 
kontynuować do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia (w przypadku gdy nie jest on 
określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia 
maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-
77/8931-12). 

Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. 
W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od wilgotności optymalnej, 
mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, a w przypadku gdy jest niższa 
o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca 
się piknometr polowy lub powietrzny). 

Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 

Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych 
dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze 
zbiorników przewoźnych. 

Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody na całej jej 
szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy 
przez odpowiednie ustawienie zastaw. 

Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim 
wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega 
powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone miejsca należy 
wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem 
płytowym lub ręcznym ubijakiem. 



Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

Podłoże pod projektowaną nawierzchnię z kostki brukowej betonowej powinno być przygotowane 
zgodnie z wymogami określonymi w WO 05.01 „Roboty drogowe – podbudowy”. 

Pod nawierzchnię z kostki brukowej betonowej należy stosować podsypkę piaskową (piasek gruby, 
odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712) lub podsypkę cementowo-piaskową bądź inny materiał 
przewidziany w WS. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 
3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek i przystąpić do ubijania nawierzchni. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji. 

Osadzenie krawężników betonowych ulicznych i krawężników kamiennych 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny 
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji 
szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 
0,97 według normalnej metody Proctora. 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton 
rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy 
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

Ławy żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta 
żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać 
dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy. 

Krawężniki należy osadzać w taki sposób, aby światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od 
jezdni) wynosiło 10 ÷ 12 cm lub 2cm na przejściach dla pieszych i wjazdach na posesje. Zewnętrzna 
ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej powinno być wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Ustawianie krawężników na ławie żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce z 
piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia 
przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 



zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy. 

Wykonanie ścieku ulicznego  

Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawężnika należy wykonać zgodnie z WS, dokumentacją 
projektową i PN-B-06050. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej 
stosowaną ławą pod ściek i krawężnik jest ława z oporem. Dla ścieku umieszczonego między 
jezdniami oraz ścieku terenowego stosowana jest ława zwykła. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę 
powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich 
należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton 
rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy 
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. Klasa betonu 
stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z WS i dokumentacją projektową 

Rodzaj i wymiary ścieku z kostki brukowej betonowej powinny być zgodne z WS i dokumentacją 
projektową. Do wykonania ścieku należy stosować kostkę brukową betonową, zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt 2 niniejszych WO. 

Na zagęszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej należy ułożyć kostkę brukową betonową 
w ilości rzędów zgodnej z WS i dokumentacją projektową, zachowując projektowaną niweletę 
ścieku. Spoiny o szerokości 5 mm należy zalać zaprawą cementowo-piaskową o wytrzymałości co 
najmniej 25 MPa. Przed wypełnieniem spoin zaprawą, nawierzchnia ścieku powinna być zwilżona 
wodą z dodatkiem 1% cementu. Głębokość wypełnienia spoin nie powinna być mniejsza niż 4 cm. 

Wykonany ściek w okresie 7 dni należy pielęgnować przez pokrycie warstwą piasku i zwilżanie 
wodą. Po zakończeniu pielęgnacji piasek należy usunąć. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w WO  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Inżynier jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) w WO  
Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz 



kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. 

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed 
podaniem asfaltu w ilości min. 2 próbki na dziennej działce roboczej. Krzywa uziarnienia powinna 
być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej należy przeprowadzić w oparciu o 1 próbkę przy 
produkcji do 500 Mg lub 2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg. Badanie polega na wykonaniu 
ekstrakcji wg PN-S-04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją 
określoną w tablicy 14. 

Właściwości asfaltu należy określić dla każdej cysterny, wypełniacza na każde 100 Mg zużytego 
wypełniacza, kruszywa z częstotliwością 1 na 200 Mg i przy każdej zmianie. 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej należy prowadzić w sposób ciągły. 
Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej należy wykonać dla każdego pojazdu przy 
załadunku i w czasie wbudowywania. Dokładność pomiaru ± 2o C.  

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej należy wykonać dla każdego pojazdu przy 
załadunku i w czasie wbudowywania. Polega ono na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać jeden raz dziennie na próbkach 
zagęszczonych metodą Marshalla.  

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy mierzyć 2 razy na odcinku drogi o 
długości 1 km i powinna być ona zgodna z istniejącą, z tolerancją ± 5 cm. Szerokość warstwy 
asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji 
nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, 
nie mniej jednak niż 5 cm. 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzyć należy 10 razy na 
odcinku drogi o długości 1 km wg BN-68/8931-04 i nie powinny być one większe od podanych w 
tablicy 14. 

Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

1 Drogi klasy I, II, III 4 6 

2 Drogi klasy IV i V 6 9 

3 Drogi klasy VI i VII oraz place i parkingi 9 12 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach należy mierzyć 
10 razy na odcinku drogi o długości 1 km i powinny być one zgodne z istniejącymi, z tolerancją ± 
0,5 %. Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z wymaganymi, wynikającymi z 
parametrów istniejącej nawierzchni, z tolerancją ± 1 cm. Oś warstwy w planie powinna być 
usytuowana zgodnie z wymaganiami, wynikającymi z parametrów istniejącej nawierzchni, z 
tolerancją ± 5 cm. Grubość warstwy należy mierzyć 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m i 
powinna być ona zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. 

Złącza w nawierzchni należy oceniać na całej długości złącza i  powinny być wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być 
przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 



Krawędź i obramowanie warstwy należy oceniać i mierzyć na całej długości. Warstwa ścieralna przy 
opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać 3÷5 mm ponad ich 
powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte 
asfaltem. 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego należy oceniać w sposób ciągły. Warstwa powinna mieć 
jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie należy badać pobierając 2 próbki z każdego pasa o 
długości do 1000m. 

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2 niniejszych WO. 

W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować z częstotliwością podaną 
poniżej, następujące właściwości: 

− uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość ziarn 
nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej z tym, że 
maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 
m2, 

− ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie mrozu - przy 
każdej zmianie źródła pobierania materiałów. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2 powinny 
być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze 
w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. Próbki do badań 
pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych nawierzchni tłuczniowej: 

− Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. 

− Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć co 20m na 
każdym pasie ruchu. Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 10 razy na 1km. 
Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 15 mm 

− Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach, należy mierzyć 10 razy na 1km oraz w 
punktach głównych łuków poziomych, i powinny być one zgodne z projektowanymi z 
tolerancją ± 0,5 %. 

− Rzędne wysokościowe nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi, 
mierzonymi co 100m i w charakterystycznych punktach niwelety, nie powinny przekraczać +1 
cm, -2cm. 



− Ukształtowanie osi w planie 
Oś nawierzchni w planie, mierzona co 100m oraz w punktach głównych łuków poziomych, 
nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  ± 5 cm. 

− Grubość nawierzchni 
Grubość nawierzchni, mierzona  podczas budowy: w trzech punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 oraz przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie 
rzadziej niż raz na 2000 m2, nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż  ± 
10%. 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 

Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej dla ruchu bardzo lekkiego i lekkiego: 

− Minimalny pierwotny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm – 
100MPa, 

− Minimalny wtórny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm – 
140MPa, 

Wymagana nośność nawierzchni tłuczniowej dla ruchu lekkośredniego i średniego: 

− Minimalny pierwotny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm – 
100MPa, 

− Minimalny wtórny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm – 
170MPa, 

Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego 
modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o 

średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2 ( 2,2: ≤
I

E

II

E MM ). 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 
zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie 
Inżyniera, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w niniejszym punkcie powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na całą 
grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich 
wykonaniu nastąpi ponowny pomiar i ocena. 

Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. Koszty tych dodatkowych 
robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności nawierzchni wynikło z 
niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót. 

Nawierzchnia żwirowa  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
produkcji mieszanki żwirowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów cech geometrycznych nawierzchni żwirowej: 

− Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni, badana 10 razy na 1km, nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. 



− Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć co 20m na 
każdym pasie ruchu. Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć 10 razy na 1km. 
Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 15 mm 

− Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach, należy mierzyć 10 razy na 1km oraz w 
punktach głównych łuków poziomych, i powinny być one zgodne z projektowanymi z 
tolerancją ± 0,5 %. 

− Rzędne wysokościowe nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi, 
mierzonymi co 100m, nie powinny przekraczać +1 cm, -3cm. 

− Ukształtowanie osi w planie 
Oś nawierzchni w planie, mierzona co 100m oraz w punktach głównych łuków poziomych, 
nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  ± 5 cm. 

− Grubość warstw 
Grubość warstw, sprawdzana 10 razy na 1km przez wykopanie dołków kontrolnych w 
połowie szerokości nawierzchni, nie może różnić się od projektowanej grubości o więcej niż ± 
1 cm 

Sprawdzenie odwodnienia należy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów 
wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów 
odwodnienia z dokumentacją projektową. 

Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, że maksymalna 
powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna wynosić 600 m2. Kontrolę 
zagęszczenia nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca 
się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji 
dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca powinien sprawdzić wyrób w zakresie wymagań podanych w pkt 2 
niniejszych WO i wyniki badań przedstawić Inżynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie podsypki oraz podbudowy w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5 niniejszych 
WO. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5 
niniejszych WO: 

− pomierzenie szerokości spoin, 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 



Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych były 
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych 
dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 
nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni 
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 

Krawężniki betonowe. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi  do 
akceptacji. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami pkt. 2. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami pkt. 2. Sprawdzenie 
kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
pkt 2. 

W ramach sprawdzenia koryta należy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie 
wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z pkt 5. niniejszych WO. 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

− Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 

− Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

o dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 

o dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej, 

− Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 
każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i 
przyłożoną łatą nie może  przekraczać 1 cm. 



− Zagęszczenie ław. 
Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku 
nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. Ławy z tłucznia, badane próbą 
wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 

− Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  ± 2 cm 
na każde 100 m wykonanej ławy. 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

− Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 
± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

− Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 
które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

− Równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach 
na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

− Dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

Ściek uliczny  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z betonowej kostki brukowej powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich 
materiałów w pkt 2 niniejszych WO. 

W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku należy sprawdzać: 

− wykop pod ławę 
Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz 
zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5 niniejszych WO 

− gotową ławę 
Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 

o linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm 
na każde 100 m ławy 

o niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety 
projektowanej o ± 1 cm na każde 100 m ławy,  

o wymiary i równość ław., które należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych 
punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą 

� dla wysokości (grubości) ławy  ± 10% wysokości projektowanej, 

� dla szerokości górnej powierzchni ławy  ± 10% szerokości projektowanej, 

� dla równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy 
powierzchnią ławy a przyłożoną czterometrową łatą. 



− wykonanie ścieku. 
Przy wykonaniu ścieku z betonowej kostki brukowej, badaniu podlegają: 

o niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na 
każde  100 m wykonanego ścieku, 

o równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach 
na każde 100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 
cm pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, 

o wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 
metrach wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie 
badanej spoiny, 

o grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości 
projektowanej o ± 1 cm. 

OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WO 00.00  
Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszych WO i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

5) m2 (metr kwadratowy) - dla: 

− powierzchni wykonanej  i odebranej nawierzchni z betonu asfaltowego, 

− powierzchni wykonanej  i odebranej nawierzchni betonowej, 

− powierzchni wykonanej  i odebranej nawierzchni z tłucznia kamiennego, 

− powierzchni wykonanej  i odebranej nawierzchni żwirowej, 

− powierzchni wykonanej lub odtworzonej  i odebranej nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej, 

− powierzchni wykonanej lub odtworzonej  i odebranej nawierzchni z płyt betonowych 
35x35x5cm lub 50x50x7cm, 

− powierzchni wykonanej  i odebranej tymczasowej nawierzchni z płyt żelbetowych 
pełnych, 

− powierzchni odtworzonej  i odebranej nawierzchni z płyt drogowych betonowych 
sześciokątnych lub kwadratowych, 

− powierzchni odtworzonej  i odebranej nawierzchni z brukowca, 

− powierzchni odtworzonej  i odebranej nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, 

− powierzchni wykonanej  i odebranej nawierzchni tymczasowej w technologii stabilizacji 
emulsją asfaltową podbudowy żużlowej z powierzchniowym utrwaleniem 



6) m (metr) – dla: 

− długości osadzonych (odtworzonych)  i odebranych krawężników betonowych, 

− długości osadzonych (odtworzonych)  i odebranych obrzeży betonowych, 

− długości osadzonych i odebranych krawężników kamiennych, 

− długości wykonanego i odebranego ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej, 

PRZEJĘCIE ROBÓT 
Warunki ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w WO  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Warunki szczegółowe 

Roboty związane z wykonaniem podsypki oraz ław pod krawężniki i ścieki uliczne należą do robót 
ulegających zakryciu. Zasady ich przejęcia są określone w WO  

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WO  

Płatność za jednostkę obmiarową roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WO 
należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości użytych 
materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena wykonania robót 

Cena wykonania warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego rozliczana w 
m2 obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów, 

− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

Cena wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego rozliczana w m2 obejmuje: 

− prace pomiarowe i oznakowanie robót, 



− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie warstwy kruszywa grubego (tłucznia, klińca), 

− zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodą i zagęszczenie 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

Cena wykonania nawierzchni żwirowej rozliczana w m2 obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża gruntowego 
lub warstwy odsączającej, 

− dostarczenie materiałów, 

− dostarczenie i wbudowanie mieszanki  żwirowej, 

− wyrównanie do wymaganego profilu, 

− zagęszczenie poszczególnych warstw, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej.  

Cena wykonania oraz odtworzenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej rozliczana w m2 
obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie podsypki, 

− ułożenie i ubicie kostki, 

− wypełnienie spoin, 

− pielęgnację nawierzchni, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

− . 

Cena osadzenia oraz odtworzenia krawężników betonowych rozliczana w m obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− dostarczenie krawężników i innych materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie koryta pod ławę, 

− ew. wykonanie szalunku, 

− wykonanie ławy (betonowej lub żwirowej), 

− wykonanie podsypki, 

− ustawienie krawężników na podsypce, 



− wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 

− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena wykonania ścieku ulicznego  

− prace pomiarowe i przygotowawcze,  

− dostarczenie materiałów, 

− wykonanie wykopu pod ławę, 

− ew. wykonanie szalunku, 

− wykonanie ławy, 

− pielęgnacja betonu i ew. rozbiórka szalunku, 

− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

− ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej wraz z wypełnieniem spoin i pielęgnację 
ścieku, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiO  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z 
betonucementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania 
PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania 
i badania 
PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 
wielkopiecowego kawałkowego 
PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie 
Los Angeles 
PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn 
słabych 



PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 
miażdżenie 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
siarkimetodą bromową 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części 
organicznych 
PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą krystalizacji 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 
PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem 
PN-B-06720 Pobieranie próbek materiałów kamiennych 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywaniai badania przy odbiorze 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 
PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na 
uderzenie (zwięzłości) 
PN-B-11213 Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe  
PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 
Boehmego 
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 
PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 
Warunkitechniczne 
PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów 
elementów budowlanych z betonu 
PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych 
oraz metod badań 



PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i 
zastosowanie 
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 
transport 
PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 
drogowych 
PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania 
PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych 

Normy nieobowiązujące (pomocnicze):  
BN-62/6716-04 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
i łatą. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe 
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM - 1997 
TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 
Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 
1982 r. 
Stabilizacja emulsjami asfaltowymi dróg gruntowych i żużlowych PRDiM Kędzierzyn-
Koźle 04/1995 

 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  
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Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),  
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania oznakowania obejmuje: 

Wykonanie oznakowania pionowego. 

osadzenie znaków nowych. 

 Roboty końcowe,  

Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 
oraz definicjami podanymi w WO 00.00: 

− Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, 
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej. 

MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WO 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt. 
2. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i 
próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie  

Oznakowanie pionowe 

Znaki drogowe powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną 
jednostkę. 

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako: 

− prefabrykaty betonowe, 

− z betonu wykonywanego „na mokro”, 

− z betonu zbrojonego, 

− inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 

Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. 

Konstrukcje wsporcze (słupki znaków) należy wykonać z ocynkowanych rur, które powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez 
Inżyniera. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 
pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy 
wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
wymiarowych. Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna 



przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach 
dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, 
PN-H-84030-02 lub inne normy. Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf według PN-H-
82200. Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w 
opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane (znak wytwórcy, znak 
stali i numer wytopu). 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób 
wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian 
temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach oddziaływania 
chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, określony przez 
wytwórcę lub dostawcę. Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, 
uzgodnioną z odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na 
życzenie odbiorcy: 

− instrukcję montażu znaku, 

− dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

− instrukcję utrzymania znaku. 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiałem 
odblaskowym. Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania 
określone w aprobacie technicznej. Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny 
wykazywać pełne związanie z tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. 
Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na 
krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy 
znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, technologia 
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być uzgodnione z 
producentem folii. 

Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 do 10 
lat, w zależności od rodzaju materiału. Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie 
mogą na niej występować lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie 
jakichkolwiek ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy 
nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż: 

− 2 mm dla znaków małych i średnich, 

− 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 

Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być większe w 
każdym kierunku niż: 

− 2 mm dla znaków małych i średnich, 

− 3 mm dla znaków dużych i wielkich. 

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może 
występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych 
niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań 
powierzchni znaku. 

W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm 



dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na 
powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej 
długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys 
szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że 
zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. W znakach użytkowanych dopuszcza się również 
lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż 
pięć na powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 
każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub 
wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm. 

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego 
zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez 
warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich rys jest 
dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą 
wielkości określonych poniżej. 

W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, 
co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym 
kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych 
oraz w znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie 
może występować. 

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy 
o 90o przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu. 

Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową 
barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 0,10 - według wzorca 
stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”. Grubość powłoki farby 
nie może być mniejsza od 20 µm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali 
cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie 
mogą pozostać niezabezpieczone farbą ochronną. 

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów 
konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, 
bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. Łączniki mogą być dostarczane w 
pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od ich wielkości. 

Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających 
korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WO  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z 
jego przeznaczeniem. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zakresu robót przewidzianego w niniejszych WO 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

wykonanie oznakowania pionowego: 



− koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 

− żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

− ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

− betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

− środków transportowych do przewozu materiałów, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 

− sprzętu spawalniczego, itp. 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających 
szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki 
powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252.  

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) oraz elementów 
ogrodzeń i barier zabezpieczających powinien się odbywać środkami transportowymi w sposób 
uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu i uszkadzanie. 

Wykonanie oznakowania pionowego 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć zgodne z dokumentacją projektową: 

− lokalizację znaku, 

− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do 
głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. 

Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 

Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją pionową i  ST. 

 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

− odchyłka od pionu, nie więcej niż ± 1 %, 

− odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ± 2 cm, 

− odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa 
awaryjnego postoju, nie więcej niż ± 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych. 



Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej 
przesunięcie lub obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 
musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji 
przez cały okres użytkowania znaku. Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji 
wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico 
znaku. 

Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność 
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy 
zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści znaku. 

 Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę 
znamionową z: 

− nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wytwórcy lub 
dostawcy, 

− datą produkcji, 

− oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, 

− datą ustawienia znaku. 

Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i rok 
wymaganego przeglądu technicznego. 

Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w 
normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w WO 00.00  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Kontrola jakości oznakowania pionowego 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności 
wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego 
wymiarów. 

W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, 
wysokość zamocowania znaków), 

− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, 

− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5, 

− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, 



OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w WO  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Szczegółowe zasady obmiaru Robót 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszych WO i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 

1) m2 (metr kwadratowy) - dla: 

− powierzchni wykonanego i odebranego znakowania poziomego, 

2) kpl (komplet) - dla: 

− ilości osadzonych i odebranych nowych znaków drogowych pionowych, 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiO   Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 
PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 
Wymagania podstawowe. 
PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje 
wymiarówelementów budowlanych z betonu 
N-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze 
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach 
bezwodnych 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 
ogólnegoprzeznaczenia 
PN-H-82200 Cynk 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. 
Gatunki 
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 



PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury 
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki 
PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 
PN-H-93200-02 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Walcówka i 
pręty ogólnego zastosowania. Wymiary 
PN-M-82101 Śruby ze łbem sześciokątnym 
PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne 
PN-H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa 
i żeliwa do malowania 
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne 
PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. Podział i 
wymagania 
PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Właściwości mechaniczne śrub i 
wkrętów 
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych 
powłok 
Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120) 
Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, 
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997. 

Normy nieobowiązujące (pomocnicze):  
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych, GDDP. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE . 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZIELEŃ 
 
 

Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),  
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres prac realizowanych w ramach wykonania trawników i nasadzeń obejmuje: 

Roboty przygotowawcze: 

Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, zgodnie z WO 01.00 „Roboty 
pomiarowe i prace geodezyjne”. 

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę 

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z projektem. 

Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu oraz 
roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 

Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 

Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 

Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 
odprowadzenia ścieków. 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

Makroniwelacja terenu robót. 

 Roboty zasadnicze: 

Wykonanie trawników dywanowych,  

 

  Roboty końcowe 

Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót  

MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WO  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 
odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie  

 
Trawnik. 

Materiałami niezbędnymi do wykonania trawnika są: mieszanka traw oraz nawozy mineralne. 



Do wykonania trawnika powinny być stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zależności od 
warunków lokalnych. Gotowe mieszanki traw powinny mieć oznaczony skład procentowy, klasę, nr 
normy wg której zostały wyprodukowane, zdolność kiełkowania. 

Zaleca się stosowanie mieszanek traw o składzie: 

− czerwona kostrzewa rozłogowa   25 % 

− kostrzewa owcza    10 % 

− trawa łąkowa     15 % 

− życica rajgras     30% 

− biała koniczyna    10% 

− lucerna    10 %.   

Nawozy mineralne powinny być fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym składem chemicznym 
(zawartość azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentową zawartość składników. Nawóz 
powinien być zabezpieczony przeciw wysypywaniu się i zbrylaniu. 

 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WO  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST,  oraz projektu organizacji 
robót, Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem trawników i nasadzeń należy stosować następujący, 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

a) glebogryzarka, pług, kultywator,  brona 

b) brona rotacyjna, gładki walec do stabilizacji trawnika 

c) kosiarka do trawników 

d) świder glebowy do wykonania dołów pod nasadzenia, 

e) opryskiwacz plecakowy do zabezpieczania sadzonek, 

f) małe narzędzia ręczne 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WO  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Materiały będące przedmiotem niniejszych WO można przewozić dowolnymi środkami 
transportowymi w warunkach zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 



WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Wykonawca jest odpowiedzialny za 
prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR  

Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące charakterystyki: 

− ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana w hałdach nie 
wyższych niż 2 m, 

− ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami, 

− zakupiony humus (ziemia żyzna) powinna byś użyta do wypełnienia otworów, rozścielona, na 
terenie pod nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawników, 

− przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw (pkt. 2. niniejszych WO). 
Powinny mieć one oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, 
zdolność kiełkowania. 

Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez Inżyniera. 

Wymagania dotyczące trawników są następujące: 

− teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany, 

− w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być użyta, 
należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię nawozowaną, 

− podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć o ok. 15cm, 

− teren powinien być wyrównany, 

− przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem zabronowany brona 
talerzową lub zgrabiarką, 

− siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone  w okresie od 1 maja do 15 
września lub w innym czasie zatwierdzonym przez inżyniera, 

− na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2, 

− na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2, 

− po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania i 
umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia brony 
talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca,  

− powinny być stosowane gotowe mieszanki traw, 

− chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez Krajowy 
Inspektorat Ochrony Roślin, 

− poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden obowiązkowy siew 
uzupełniający, 

Głównymi elementami utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, nawożenie oraz 
odchwaszczanie: 



− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm, 

− kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie wysokość 10-
12 cm, wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm, 

− ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września, 

− koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone często i w 
regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od użytego gatunku 
traw, 

− w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub 
selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej w 6 miesięcy 
od założenia trawnika. 

− niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników powinno 
być prowadzone w zależności od warunków pogodowych. 

− W przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników (jeden 
obowiązkowy dosiew), 

− trawniki powinny być nawożone – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku. 

Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane aby zapewnić wymagany skład na każdą porę 
roku: 

− na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu, 

− od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym zwiększaniem 
potasu i fosforu, 

− ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas, 

Nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 

− azot (N)  1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika, 

− fosfor (P) 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na  100 m2 trawnika 

− potas (K)  0,8 ÷  1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika. 

Inżynier powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 

 
Szczegółowe zasady kontroli robót 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych. 

Trawniki. 

Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu: 

− oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości, 

− lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej warstwy, 

− ilości rozrzuconego torfu lub kompostu, 

− prawidłowości wałowania terenu, 

− zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi, 



− gęstości wysiewu, 

− prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów, 

− okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy, 

− dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne. 

Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje: 

− głębokość murawy, 

− obecność nie wysianych gatunków i chwastów. 

− . 

PRZEPISY ZWIĄZANE 
WTWiO  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
N-70/G-98011  Torf rolniczy  
PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE  

 
 


