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1.      Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania wspólne dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót drogowych i prac towarzyszących, 

które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa chodników i miejsc postojowych na 

ulicy szamotulskiej w Poznaniu”. Inwestycja została podzielona na etapy: 

• ETAP 1 – Odcinek od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego 

• ETAP 2 – Odcinek od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego 

 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 

1)   Zamawiający 

Zarząd Dróg Miejskich  

Ul. Wilczak 17  

61-623 Poznań 
 

2)   Organ nadzoru budowlanego 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Plac Kolegiacki 17  

61-841 Poznań 
 

3)   Wykonawca 

Wyłoniony w przetargu 

 

4) Przyszły użytkownik 

Zarząd Dróg Miejskich  

Ul. Wilczak 17  

61-623 Poznań 
 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa chodników i miejsc postojowych na 

ul. Szamarzewskiego w Poznaniu.  

 

1.3.2. Ogólny zakres robót 

• Wycinka drzew 

• Niezbędne rozbiórki istniejących nawierzchni 

• Budowa chodników, miejsc postojowych, drogi dla rowerów  

• Roboty związane z zielenią uliczną 
 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 

robót 

1.4.1. Spis dokumentacji 

Spis zawartości dokumentacji projektowej: 

− Projekt budowlano - wykonawczy branży drogowej (dokumentacja dla zgłoszenia robót 

budowlanych) 

− Inwentaryzacja zieleni 



ST D-M-00.00.00 

3 

− Projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony) 

 

 

 

 

1.4.2. Spis specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z podziałem wg kodów 

CPV 

45000000-7  Roboty budowlane 

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne 

45111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę; roboty ziemne 

 

D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

D.01.02.01 Wycinka drzew 

D.01.02.04  Rozbiórka elementów dróg 

D.02.01.01  Wykonanie wykopów (korytowanie pod nawierzchnie) 

 

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 

45233330-1 Fundamentowanie ulic 

 

D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

D.04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D.04.04.02  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

D.04.05.01  Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem 

D.04.06.01  Podbudowa z chudego betonu  

 

45233 252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

 

D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna 

D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

D.07.01.01  Oznakowanie poziome 

D.08.01.01  Krawężniki, oporniki i obrzeża betonowe 

 

45233290-8  Instalowanie znaków drogowych 

D.07.02.01  Oznakowanie pionowe 

D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych 

 

 

1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
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 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej 

 

1.5. Definicje i skróty 

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.5.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

1.5.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych. 

1.5.3. Dokumentacja Projektowa - wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne oraz rysunki 

dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach Umowy (Kontraktu), jak również 
wszelkie opisy, obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi, 

sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (Kierownika 

Projektu). 

1.5.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu. 

1.5.5. Droga  tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jego zakończeniu. 

1.5.6. Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń 
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

1.5.7. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót, bez uprawnień w zakresie administrowania kontraktem. 

1.5.8. Jednostka uprawniona - jednostka naukowo-badawcza lub inna posiadająca uprawnienia 

wydane przez Ministerstwo Transportu i Budownictwa do wykonywania badań, przeglądów 

konstrukcji lub innych robót. 

1.5.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.5.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

1.5.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.5.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.5.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

1.5.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.5.15. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 

oraz Robót. 

1.5.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
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  a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 

i czynników atmosferycznych. 

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

podbudowę. 
  c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna – warstwa, które głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni. 

1.5.19. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego. 

1.5.20. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.5.21. 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. 

1.5.22. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.5.23. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 

urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.5.24. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

1.5.25. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni. 

1.5.26. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

1.5.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.5.28. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i 

przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.5.29. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzania 

cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus 

drogowy. 

1.5.30. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.5.31. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
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1.5.32. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.5.33. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.5.34. Specyfikacje Techniczne - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 

wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane. 

1.5.35. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 

konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową (Kontraktem) realizacji robót 

budowlanych. 

1.5.36. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą 
szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

1.5.37. Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.5.38. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.5.39. Umowa (Kontrakt) - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy wyrażona na 

piśmie, o wykonanie określonej w jej treści roboty budowlanej w ustalonym terminie i za 

uzgodnionym wynagrodzeniem. 

1.5.40. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł Umowę (Kontrakt) w 

wyniku wyboru ofert oraz jej następcy prawni. 

1.5.41. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-

użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5.42. Zamawiający - każdy podmiot, szczegółowo określony w Umowie (Kontrakcie), udzielający 

zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 

1.6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

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 Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność. 
 Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 

robót. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 

dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
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 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu poniesie wykonawca. 

1.6.2. Koordynacja z władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne  

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami (lub 

administratorami) 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. 

 Przed przystąpieniem do robót, które mogą kolidować z urządzeniami podziemnymi 

i napowietrznymi należy powiadomić o tym odpowiednie instytucje (służby). 

 Przed przystąpieniem do przebudowy urządzeń obcych należy poinformować o tym ich 

właścicieli (lub zarządzających). Warunkiem rozpoczęcia robót jest uzgodnienie z zarządzającym 

czasu przeprowadzonych robót i uzyskanie zgody na ich rozpoczęcie. Roboty związane z usunięciem 

kolizji (przebudową urządzeń obcych) należy prowadzić w taki sposób, aby spowodować jak 

najmniejsze przerwy w ich eksploatacji i utrudnienia dla ich użytkowników.  

1.6.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 

z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.6.4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia. 

 

1.7. Teren budowy 

1.7.1. Charakterystyka terenu budowy 

Teren objęty inwestycją jest w obecnej chwili użytkowany i stanowi pas drogowy ulicy 

Szamotulskiej w Poznaniu.  

Nie przewiduje się robót rozbiórkowych innych niż rozbiórka nawierzchni chodników, 

krawężników i obrzeży oraz znaków drogowych. 

Wszystkie roboty będą wykonywane „pod ruchem” i w związku z tym winny być one 

wykonywane przy zabezpieczeniu robót wynikającemu z zatwierdzonego projektu czasowej 

organizacji ruchu. Projekt ten wykona i uzyska jego zatwierdzenie Wykonawca Robót. 
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1.7.2.  Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy. 

 Zaplecze budowy należy usytuować na terenie działek objętych inwestycją. Szczegółową 
organizację robót i zaplecza opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru 

Wykonawca robót. 

 

 W czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 

2) kopię zgłoszenia budowy 

3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

4) dziennik budowy 

1.7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane przez Wykonawcę. 
Zamawiający może wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje 

swoje obowiązki konserwacyjne. 

1.7.4. Ochrona i zabezpieczenie chodników i jezdni 

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 W trakcie realizacji robót wykonawca zgodnie z zatwierdzonym przez zarządcę drogi projektem 

tymczasowej organizacji ruchu dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 

pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

1.7.5. Ochrona własności i urządzeń 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca 

spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  

uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 

placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 

zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 

możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 

instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 

przez zamawiającego. 

1.7.6. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Systemu Zarządzania Zamawiającego oraz 

Wykazem Znaczących Aspektów Środowiskowych i zobowiązuje się do uwzględnienia tych zapisów 

przy realizacji przedmiotu umowy 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 

do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować 
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się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 

jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 

zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. W 

przypadku, gdy konsekwencją przedmiotu umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca 

postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r „o odpadach”, a w 

szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi 

warunki określone w/w ustawą. 

1.7.7. Ochrona przeciwpożarowa  

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

    Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany na podstawie 

odpowiednich przepisów, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

        Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.8. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 
że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska oraz uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. 

1.7.9. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 

 Wykonawca w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót jest zobowiązany opracować i 
przedstawić do akceptacji projekt zaplecza robót.  

 Wykonawca przygotuje teren pod zaplecze, zainstaluje wszystkie niezbędne urządzenia i 

instalacje, wykona pomieszczenia biurowe oraz niezbędne drogi dojazdowe, place manewrowe i 

składowe oraz inne pomieszczenia potrzebne Wykonawcy przy realizacji robót. Po zakończeniu robót 

Wykonawca usunie wszystkie urządzenia, instalacje, biura, drogi dojazdowe oraz place i doprowadzić 
teren do stanu pierwotnego. 

 

1.8. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

1.8.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

 Zgodnie z umową, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 

zobowiązany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujących 

dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) program zapewnienia jakości. 

1.8.2. Projekt organizacji robót 

 Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 

w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru oraz 

warunkami umowy. 

 Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót.  

 Szczegółowy projekt organizacji robót przygotuje Wykonawca. 

1.8.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 

pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

1.8.4. Program zapewnienia jakości. 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 

zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia 

jakości będzie zawierał: 

 

a) część ogólną opisującą: 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

 robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

- proponowany sposób i formę przekazywania wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym, 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 

materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

 

1.9. Dokumenty budowy 

1.9.1. Dziennik budowy  

 Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 

budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 

formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione 

na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 

techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 

osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku 

chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 

uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
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 Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 

numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Inspektora Nadzoru. 

 W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentów wymaganych w p.1,8, przygotowanych 

przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru; 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

Inspektora Nadzoru, 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe 

ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  

klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 

zostały przeprowadzone i pobrane, 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

 Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 

wykonawcę powinny być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji przez Inspektora 

Nadzoru. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

 Inspektor Nadzoru jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu 

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela Nadzoru autorskiego. 

1.9.2. Książka obmiaru robót 

 Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 

zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 

przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

1.9.3. Inne istotne dokumenty budowy 

 Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.9.1 i 1.9.2, dokumenty budowy zawierają 
też: 
 Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

- Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie ; 

- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 

- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 

- Protokoły odbioru robót, 

- Opinie ekspertów i konsultantów, 

- Korespondencja dotycząca budowy. 

1.9.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 

stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 



ST D-M-00.00.00 

12 

Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na 

każde żądanie. 

 

1.10. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.10.1. Informacje ogólne 

 W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów: 

− Rysunki robocze 

− Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

− Dokumentacja powykonawcza 

 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 

rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 

wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 

będą wyłącznie przez wykonawcę. 

1.10.2. Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien aktualizować na bieżąco rysunki 

powykonawcze. Po zakończeniu robót 2 egz. dokumentacji powykonawczej zostaną przekazane 

Inspektorowi Nadzoru. 

 

2. Materiały i urządzenia 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

 Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 

wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 

lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 

do akceptacji Inspektora Nadzoru. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
 Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 

znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 

odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

 Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

 Inspektor Nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 
jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. Inspektor Nadzoru jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 

wytwórniach materiałów i urządzeń. 
 W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru, wykonawca 

ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc 

przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie 

są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
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2.3. Certyfikaty materiałów i urządzeń.  

 Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania 

Ustawy. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z 2004 r.). 

Zgodnie z ta ustawą wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania, gdy jest: 

 

1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi;  albo 

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3. oznakowany znakiem budowlanym B co oznacza, że  producent mający siedzibę w Polsce 

dokonał oceny zgodności i wydał – na swoją wyłączną odpowiedzialność – krajową deklarację 
zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną; albo  

4. wyrobem dopuszczonym do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonanym 

według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z 

nim uzgodnionej, dla którego producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu 

budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami 

 W przypadku, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

 Zgodnie z Ustawą z dn. 29.01.2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 

164 poz. 1163, 2006 r): 

1) Przedmiot zamówienia winien być opisany za pomocą cech technicznych i jakościowych z 

zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy 

2) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się 

w kolejności: 

a. europejskie aprobaty techniczne 

b. wspólne specyfikacje techniczne 

c. normy międzynarodowe, 

d. inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy 

normalizacyjne 

3) W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, 

normy, systemów i specyfikacji o których mowa w ust. 3 uwzględnia się w kolejności: 

1. Polskie Normy 

2. polskie aprobaty techniczne 

3. polskie specyfikacje techniczne 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
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 Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj 

robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

2.6.  Stosowanie materiałów zamiennych 

 Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 

i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie 

późniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

3. Sprzęt  

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 

jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w umowie. 

 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania. 

 Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 

akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. Transport  

 Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach 

wynikających z harmonogramu robót. 

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z 

terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 

zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy.   

 Skutki wypadków spowodowane z winy Wykonawcy obciążają Wykonawcę. 
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5. Wykonanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny 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 Inspektora Nadzoru. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte przez 

Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 1.8.4. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  

 Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości Inspektor Nadzoru może zażądać od 

wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający.  

 Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co 

do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów Inspektor Nadzoru ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 

6.2. Pobieranie próbek  

 Próbki do badań będą z zasady 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.  
 Inspektor Nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego 

zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z jego własnej woli. 

 Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa zamawiający.  

 

6.3. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi 

na piśmie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 

wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

 Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 

badań.  
 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 

wykonawcę. 
 

7. Obmiary robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 

ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 

umowy. 

 Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru 

są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora Nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 

wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora 

Nadzoru. 

 Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w 

rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót 

nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.  

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w 

celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 

umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i Inspektora Nadzoru.         

 Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
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 Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

8. Odbiory robót 

 Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować na własny koszt następujące 

dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 

6. informacja o znakach CE i znakach budowlanych wyrobów umieszczone na opakowaniach lub 

dołączone do dokumentów handlowych oraz oświadczenia o zgodności. 

7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

11. wyniki badania kanałów kamerą  zapisane w 2 egz. na nośniku cyfrowym 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. Podstawy płatności 

 Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.1. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

-    roboty tymczasowe, które są potrzebnego wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

-    prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane do 

robót tymczasowych z wyłączeniem: 

a)  urządzenia i likwidacji placu budowy, za, które Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

na warunkach określonych w umowie. 

b)  wykonania, utrzymania w czasie realizacji robót i usunięcia po ich zakończeniu, tymczasowej 

    organizacji ruchu w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego  projekt, 

 za, które Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe na warunkach określonych w umowie. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy i normatywy 

 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 

normatywami.  

 Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 

 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 

wytycznych w trakcie realizacji robót.  

Najważniejsze z nich to: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami wraz z aktami wykonawczymi). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953). 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38). 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r., poz. 

163 z późniejszymi zmianami). 

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60  

z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881). 

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 

poz.1163 z  późniejszymi zmianami) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wyznaczeniem trasy i jej punktów wysokościowych w ramach 

zadania pn. pn. „Przebudowa chodników i miejsc postojowych na ulicy Szamotulskiej w 

Poznaniu”. Inwestycja została podzielona na etapy: 

• ETAP 1 – Odcinek od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego 

• ETAP 2 – Odcinek od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie  przebiegu 

trasy drogowej. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

Roboty pomiarowe, związane z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych obejmują: 
a)  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych, 

b)  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c)  wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d)  wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e)  zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 

końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 

 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 

0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 

stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 

 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 

sprzęt: 
-      teodolity lub tachimetry, 

-      niwelatory, 

-      dalmierze, 

-      tyczki, 

-      łaty, 

-      taśmy stalowe, szpilki. 

 

 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 

(od 1 do 8). 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
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 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

 Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach 

wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny 

być usunięte na koszt Zamawiającego. 

 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty 

dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 

rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt 

Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe 

w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte  przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 

 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 

położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

 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 pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

Punkty państwowej osnowy geodezyjnej, które uległy zniszczeniu w wyniku 

prowadzonych robót budowlanych objętych Dokumentacją Projektową, należy odtworzyć przez 

odpowiednią, uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, jako punkty geodezyjne tej 

samej klasy na koszt Wykonawcy robót. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 

pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

 Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 

powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 

zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 

 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na 

stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery 

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 

osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 

wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 

państwowych. 
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 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 

jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 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 5cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć 
z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji 

projektowej. 

 Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów 

na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 

miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 

zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 

wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 

wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do 

ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna 

odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 

kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 

wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7,8) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 1km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania  

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 

− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

− wykonanie pomiarów dla inwentaryzacji powykonawczej, 

− wykonanie mapy powykonawczej na mapie zasadniczej i włączenie jej do zasobów 

geodezyjnych 

 

10. Przepisy związane 

1. Instrukcja techniczna O-1/O-2. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i 

kartograficznych, GUGiK Wydanie piąte 2001. 
2. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK Wydanie 

czwarte 1998 

3. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK Wydanie czwarte 1986 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK Wydanie czwarte 

1988 

5. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK Wydanie piąte 1988 

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK Wydanie trzecie 

1988 

7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK Wydanie drugie 1987 

8. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK Wydanie drugie 1987 

9. Norma BN-67/6744-09 

10. Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. Nr 240) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów oraz zabezpieczeniem istniejących 

drzew na czas, które zostaną wykonane w ramach zadania pn. „Przebudowa chodników i 

miejsc postojowych na ulicy Szamotulskiej w Poznaniu”. Inwestycja została podzielona na 

etapy: 

• ETAP 1 – Odcinek od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego 

• ETAP 2 – Odcinek od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego 
 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wycinką drzew i krzewów wykonywanych w ramach robót przygotowawczych i obejmują: 

• mechaniczną wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni  

• ścinanie piłą mechaniczną drzew wraz z karczowaniem pni - obszary zalesione, 

• mechaniczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia  (gęstych), 

• zabezpieczenie drzew matami słomianymi na okres wykonywania robót,  

• wywóz dłużyc, karpiny i gałęzi, 

• oczyszczenie terenu z pozostałości po ścince i karczowaniu drzew i krzewów, w tym 

ew. rozdrobnienie pozostałości (gałęzie, karpy itp.) – zrębkowanie wraz z transportem. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”       

pkt. 1.5. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Przy wykonywaniu wycinki drzew należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP 

odnośnie wycinki drzew i krzewów. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Materiały do ochrony i zabezpieczenia istniejących drzew na czas robót 

 Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w okresie budowy należy zastosować 
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następujące materiały: 

– maty słomiane, 

oraz ewentualnie wg potrzeb 

– deski iglaste grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., 

– drut, taśmę stalową, gwoździe, 

– wodę. 

 Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny 

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”    

pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do usunięcia drzew i krzewów 

 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 

− piły mechaniczne, 
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
− spycharki, 
− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew, 
− ew. rębaki do gałęzi (zrębkowanie). 

3.3. Sprzęt do ochrony drzew  

 Do tymczasowej ochrony drzew należy stosować: 

– ręczny sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, 

– samochód skrzyniowy do transportu, 

– ew. sprzęt do podlewania, z przewoźnymi zbiornikami do wody, wiadrami, konewkami, 

– wyposażenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin itp. 

 Powyższy sprzęt musi być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport pni i karpiny 

 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym i zabezpieczyć  

przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

      Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) 

powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 

4.3. Transport materiałów do ochrony drzew  

 Materiały do wykonania zabezpieczenia drzew na czas robót można przewozić 

dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
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zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i uszkodzeniem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 5. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 

 Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie 

drzew i krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce 

oraz zasypanie dołów z zagęszczeniem. 

 Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. 

sezonie rębnym, ustalonym przez Inspektora Nadzoru. 

 W miejscach wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, 

teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość 

części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 

2%. 

 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się 

na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem 

przypadków podanych w punkcie 5.3. 

 Drzewa istniejące w pasie robót drogowych, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być 

przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli drzewa, które mają być 

zachowane, zostaną uszkodzone przez Wykonawcę, to powinny być one poddane zabiegom 

pielęgnacyjnym, w zależności od rodzaju uszkodzenia, na koszt Wykonawcy, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.3. Usunięcie drzew i krzewów 

 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 

wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości 

w czasie robót. 

 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 

przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w ST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 

 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 

gromadzeniem się w nich wody. 

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z 

ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru 

 Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 

sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 

 Nieużyteczne pozostałości po przeróbce oraz wykarczowane pnie drzew z korzeniami 

powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy w miejsce zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru przy zachowaniu przepisów ustawy o odpadach. 
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5.5. Zabezpieczenie tymczasowe drzew podczas robót budowlanych 

Podczas wykonywania robót drogowych drzewa będą narażone m.in. na mechaniczne 

uszkodzenia. Prace ziemne powodują najpoważniejsze uszkodzenia systemów korzeniowych. 

 Podczas wykonywania robót budowlanych należy stosować poniższe zasady 

zabezpieczające drzewa: 

– wykonać zabezpieczenie pni - osłony przypniowe (osłony z maty słomianej bądź juty 

lub odeskowania): 

− osłona wokół całego pnia, 

− wysokość nie mniejsza niż 150 cm, 

− dolna część osłony powinna opierać się na podłożu, 

− osłonę należy opasać drutem bądź taśmą co 40-60 cm (min. 2 razy), 

− osłona powinna ściśle przylegać do pnia.  

– prace w obrębie korzeni wykonywać w miarę możliwości sposobem ręcznym, 

– odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem 

(lato) lub przemarznięciem (zima) osłaniać matami ze słomy, ew. tkanin workowatych, 

przy wykonywaniu prac podczas upałów – maksymalnie skrócić okres narażenia 

korzeni na przesuszenie, 

– zadbać o to, aby bezpośrednio pod koronami drzew nie były składowane materiały 

budowlane ani ziemia z wykopów, 

– zakaz odcinania korzeni szkieletowych. 

 Po zakończeniu robót budowlanych należy wykonać demontaż wszystkich zabezpieczeń 

drzew i uporządkować teren robót. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. 

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 

wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły 

powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D-02.03.01 „Wykonanie 

nasypów”. 

6.3. Kontrola wykonania tymczasowej ochrony drzew 

 Sprawdzenie jakości wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczą sprawdzenia 

obudowy drzewa w zakresie spełniania warunków zabezpieczenia przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
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- 1 szt. (sztuka) dla wycinki drzew z karczowaniem pni oraz tymczasowej ochrony 

drzew na czas robót, 

- 1m2 (metr kwadratowy) dla wycinki drzew z karczowaniem pni w obszarach 

zalesionych oraz ścinania i karczowanie krzaków i podszycia wraz z oczyszczeniem 

terenu. 

- 1 mp (metr przestrzenny) dla transportu dłużyc, karpiny i gałęzi. 

 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli kontrola wg punktu 6 niniejszej ST, dała wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

  Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie prowadzonych robót, 

- mechaniczną wycinkę drzew, 

- mechaniczne karczowanie pni drzew, 

- mechaniczne ścinanie i karczowanie krzewów, 

- odcięcie gałęzi od dłużycy, 

- zabezpieczenie drzew matami słomianymi, na okres wykonywania robót, 

- załadunek i odwiezienie dłużyc, karpiny, gałęzi, krzewów, 

- zasypanie i zagęszczenie dołów po karpinie, 

- ew. rozdrobnienie pozostałości (gałęzie, karpy itp.) – zrębkowanie wraz z transportem, 

- oczyszczenie terenu z pozostałości po ścince i karczowaniu, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót z załadunkiem i transportem pozostałości, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

- uporządkowanie terenu prowadzonych robót. 

 

10. Przepisy związane  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401, 

ze zmianami). 

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zmianami). 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg ramach realizacji zadania 

pn. „Przebudowa chodników i miejsc postojowych na ulicy Szamotulskiej w Poznaniu”. 

Inwestycja została podzielona na etapy: 

• ETAP 1 – Odcinek od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego 

• ETAP 2 – Odcinek od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy  zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania robót 

rozbiórkowych i obejmują: 

 

- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm 

- rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 15 cm  

- frezowanie nawierzchni bitumicznej do głębokości 5 cm 

- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm  

- rozbiórka nawierzchni z drobnowymiarowej kostki kamiennej 

- rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm 

- rozbiórka nawierzchni z „trylinki” 

- rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm, 

- rozbiórka ław betonowych (występujących pod demontowanymi krawężnikami) 

- rozbiórka słupków do tablic znaków drogowych, 

- zdjęcie tablic znaków drogowych, 

- wywóz materiałów z rozbiórek. 

 

Uwaga:  

 Wszystkie materiały przewidziane do rozbiórki Wykonawca robót zagospodaruje we 

własnym zakresie stosując zasadę, że w pierwszej kolejności materiały te zostaną przekazane 

do odzysku, a w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwiania (traktując 

składowanie jako ostateczność). W przypadku przekazywania tych materiałów innym 

podmiotom należy mieć na względzie fakt, że podmioty te winny posiadać odpowiednie 

zezwolenia na transport i przejmowanie odpadów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”       

pkt. 1.5. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

 Nie występują. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie 

i ręcznie. Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− spycharki, 

− równiarki, 

− ładowarki, 

− samochody ciężarowe, 

− żuraw samochodowy, 

− młot pneumatyczny, 

− koparki. 

 

Do zrywania nawierzchni w zależności od jej rodzaju (bitumiczne, warstwy podbudowy z 

kruszywa łamanego) należy użyć zrywaków będących na wyposażeniu spycharek i równiarek. 

Zastosowany sprzęt winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materiału 

rozbiórkowego. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
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5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1.  Wyznaczenie elementów przeznaczonych do rozbiórki 

 Wyznaczenie elementów dróg przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na podstawie 

Dokumentacji Projektowej. 

5.2.2.  Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 

 Odcinki wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) – zał. nr 4. 

5.2.3. Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Małe powierzchnie można rozbierać przez rozkucie przy użyciu młota pneumatycznego. 

 Dla usuwania warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni z zastosowaniem frezarek 

drogowych, należy spełnić warunki określone w ST D-05.03.11 „Frezowanie nawierzchni 

asfaltowych na zimno”. 

 Ew. docięcie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej dla osiągnięcia jej równej 

krawędzi należy wykonać piłą z tarczą przeznaczoną do cięcia betonu asfaltowego. 

 Materiały uzyskane z rozbiórki nie  powinny być mieszane w trakcie wykonywanych 

robót, transportu i składowania. 

5.2.4. Rozbiórka nawierzchni z kostki 

Rozbiórkę nawierzchni z kostki wykonać ręcznie przy pomocy narzędzi brukarskich lub 

mechanicznie przy pomocy zrywarki. 

5.2.5. Rozbiórka podbudowy z kruszywa 

Rozbiórkę podbudowy z kruszywa należy wykonać przy pomocy zrywarki. 

5.2.6. Rozbiórka elementów prefabrykowanych 

Rozbiórkę krawężników, obrzeży, ścieków z elementów betonowych i innych elementów 

drobnowymiarowych wykonać ręcznie przy pomocy narzędzi brukarskich lub mechanicznie 

przy pomocy zrywarki. 

 Ławy betonowe rozkruszyć przy pomocy młotów pneumatycznych. 

5.2.7. Rozbiórka płyt betonowych 

Rozbiórkę nawierzchni z płytek betonowych chodnikowych wykonać ręcznie przy pomocy 

narzędzi brukarskich lub mechanicznie przy pomocy zrywarki. 

Rozbiórkę płyt betonowych na zjazdach wykonać ręcznie przy użyciu żurawia 

samochodowego. 

5.2.8. Rozbiórka przepustów betonowych 

      Przed rozbiórką przepustów należy przewidzieć rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz 

odkopanie części przelotowych przepustów z wywiezieniem gruntu na składowisko 

Wykonawcy. 

 Demontaż prefabrykatów rurowych wykonany będzie ręcznie przy użyciu żurawia 

samochodowego. 

Betonowe wloty i wyloty rozebrane będą przez rozkruszenie młotem pneumatycznym.  

5.2.9. Rozbiórka elementów oznakowania pionowego, bariery ochronnej i ogrodzenia 

 Powyższe roboty wykonane będą ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. 
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 Elementy betonowe (fundamenty) i podmurówki należy rozebrać przez rozkruszenie 

młotem pneumatycznym. 

 Materiały uzyskane z rozbiórki nie powinny być mieszane w trakcie wykonywanych 

robót, transportu i składowania. 

5.3. Przewożenie i składowanie materiałów pochodzących z rozbiórek. 

 Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca winien posortować i następnie 

w obecności Inspektora Nadzoru zakwalifikować materiały nadające się do ponownego 

wykorzystania. 

 Materiały z rozbiórek, przeznaczone do ponownego wykorzystania należy załadować, 

przewieźć i składować w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, w sposób 

uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem. 

  Materiały uszkodzone i nie nadające się do ponownego użycia należy traktować jako 

odpad. Materiał odpadowy z rozbiórki Wykonawca winien przetransportować i złożyć na 

składowisku zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i ulic znajdujące się w miejscach, 

gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. 

 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy 

wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 

zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i 

składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 

 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach powinno 

spełniać wymagania określone w niniejszej ST. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 

− m2 – dla poszczególnych warstw nawierzchni i podbudowy, 

− m – dla elementów liniowych – krawężniki wraz ze ściekami, bariera ochronna, przepusty 

betonowe, ogrodzenia, 

− szt. – dla elementów sztukowych – znaki drogowe (tablice, słupki), słupki prowadzące, 

− m3 – dla ław betonowych, podmurówki i słupków murowanych oraz wywozu materiałów 

z rozbiórek (gruzu), 
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− t – dla wywozu materiałów sztukowych z rozbiórek (elementy stalowe - słupki i tablice 

znaków drogowych) 

 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 niniejszej ST, dały  

wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie miejsca prowadzonych robót, 

- wyznaczenie miejsc, powierzchni i odcinków rozbiórek, 

- rozebranie poszczególnych asortymentów zgodnie z pkt. 1.3 niniejszej Specyfikacji 

Technicznej, 

- sortowanie materiałów do ponownego wykorzystania, 

- załadunek, odtransportowanie i rozładunek materiałów rozbiórkowych, 

- zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej Specyfikacji 

Technicznej, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181) 

– zał. nr 4. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401 ze 

zmianami). 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w ramach zadania pn. 

„Przebudowa chodników i miejsc postojowych na ulicy Szamotulskiej w Poznaniu”. 

Inwestycja została podzielona na etapy: 

• ETAP 1 – Odcinek od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego 

• ETAP 2 – Odcinek od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
 

• mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – (koryto pod wszystkie 

projektowane nawierzchnie do głębokości 20 cm) 

• wywóz nadmiaru gruntu 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

i Specyfikacją Techniczną D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt 1.5. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

Nie występują. 
 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

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

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor 

Nadzoru może dopuścić wykonanie profilowania podłoża z zastosowaniem spycharki z 

lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
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 Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i nie może 

spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 

4. Transport 

 Jak w ST D-02.01.01. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     

pkt 5.  

5.2. Zasady ogólne 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania 

i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 

warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania 

i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie 

za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 

odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 

nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

 Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Paliki lub szpilki należy 

ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych 

niż co 10 metrów. 

 Do wykonania koryta należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną.  Koryto 

można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposób 

wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami Dokumentacji Projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 

odkład w miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami 

podanymi w punkcie 5.4. i 5.5. 

 

5.4. Profilowanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane 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 

przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co 

najmniej 10 cm, 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 1.   
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 Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 

dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 

powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Do profilowania podłoża stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 

robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.5. Zagęszczenie i nośność podłoża 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia przez 

wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 

przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od podanego w Tablicy 1. 

 Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, 

przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I ). Wskaźnik zagęszczenia należy określić 
zgodnie z BN-77/8931-12. 

 Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 

optymalnej o więcej niż  (wg PN-S-02205:1998): 

− w gruntach niespoistych ± 2%, 

− w gruntach mało i średniospoistych +0% do –2%. 

 

Tablica 1.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is 

KR1 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 
0,98 

 

 Dla poboczy wskaźnik zagęszczenia nie może być mniejszy niż Is ≥ 1,00. 

 Dla kontroli nośności podłoża należy stosować procedurę badawczą wg PN-S-

02205:1998, zał. B. Za zgodą Inspektora Nadzoru można prowadzić badania przy użyciu 

innych urządzeń, mających możliwość wyznaczania wskaźnika zagęszczenia i modułu 

wtórnego E2. 

 Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

 Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia i wtórnego modułu odkształcenia na 

poziomie spodu konstrukcji nawierzchni powinny wynosić:  

− dla KR1 - Is ≥ 1,00; E2 ≥ 80 MPa 

 

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. 

 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 

zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 
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 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany gruntu na głębokość min. 0,5 m. Usunięty grunt 

należy zastąpić gruntem spełniającym wymagania normy PN-S-02205:1998. 

 Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on 

na własny koszt. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 

wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta co 50 m 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna co 50 m 

4 Spadki poprzeczne *) co 50 m 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m  

6 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej 

7 Badanie nośności VSS Badanie nośności co najmniej jeden raz w trzech 

punktach na każdym wlocie skrzyżowania i w 

miejscach wątpliwych wskazanych przez 

Inspektora Nadzoru 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

 

6.2.2. Szerokość profilowanego podłoża 

 Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej 

więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość profilowanego podłoża 

 Równość podłużną profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub metodą 
równoważną. 
 Równości poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą lub metodą równoważną, a dla 

mniejszych szerokości łatą dostosowaną do szerokości koryta. 

 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
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6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać -2 cm, +0 cm. 

6.2.6.  Zagęszczenie podłoża 

 Wskaźnik zagęszczenia wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie 

powinien być mniejszy od podanego w Tablicy 1. 

 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, zał. B. nie powinna być większa od 

podanego w pkt 5.5 niniejszej ST. 

 Wartość modułu wtórnego powinna spełniać wymagania podane w pkt 5.5 niniejszej ST. 

 Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana 

do metody zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest 

możliwość zagęszczenia gruntu potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności. 

 Wilgotność w czasie zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej, oznaczonej wg 

próby normalnej metodą I wg PN-B-04481. 

 Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
podaną w pkt 5.5 niniejszej ST. 

6.3. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 niniejszej ST powinny być naprawione przez spulchnienie do 

głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego 

materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. Obmiar robót 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 7. 

 Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz 

z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Odbiór wykonanego koryta wraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża dokonywany 

jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania 

postępu robót. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 

6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie prowadzonych robót, 

− dostarczenie niezbędnego sprzętu do wykonania robót, 

− mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego, 

− mechaniczne zagęszczenie podłoża, 

− utrzymanie wykonanego koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− uporządkowanie terenu robót, 

− pomiar inwentaryzacji geodezyjnej dna koryta. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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1.   Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni w ramach zadania pn. „Przebudowa chodników i miejsc postojowych na ulicy 

Szamotulskiej w Poznaniu”. Inwestycja została podzielona na etapy: 

• ETAP 1 – Odcinek od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego 

• ETAP 2 – Odcinek od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 

oczyszczaniu i skrapianiu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują: 

Oczyszczenie i skropienie: 

- warstw konstrukcyjnych niebitumicznych  

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.11 Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 

cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.2. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami – emulsja, w której asfalt jest 

modyfikowany polimerami albo jest to emulsja modyfikowana lateksem kationowym. 

1.4.3. Połączenie międzywarstwowe – związanie asfaltowych warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni i podbudowy  z kruszyw przez skropienie warstwy dolnej emulsją asfaltową w 

celu zwiększenia wytrzymałości zespołu warstw (dolnej i górnej) i uniemożliwienia penetracji 

wody między warstwami. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt. 1.5. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2.   Materiały 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

 Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru i muszą posiadać znak budowlany CE lub Deklarację Zgodności z Polską 

Normą. 



ST D-04.03.01 

49 

2.3. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

 Do złączania warstw konstrukcyjnych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe. 

Emulsje powinny odpowiadać wymaganiom Załącznika krajowego NA (normatywnego) do 

normy PN-EN 13808. Rodzaj użytej emulsji powinien być dostosowany do rodzaju 

złączanych warstw. 

Stosowane emulsje powinny odpowiadać wymaganiom poddanym w poniższej Tablicy 1. 

       Tablica 1. Wymagania dla emulsji asfaltowych 

Właściwości 

techniczne 

Metoda badań 

wg normy 

Wymaganie (klasa) 

C60 B3 ZM1) 

Do złączania warstw 

asfaltowych z 

asfaltów 

niemodyfikowanych 

C60 BP3 ZM1) 

Do złączania 

wszystkich 

warstw 

asfaltowych  

C60 B5 ZM1) 

Do złączania 

wszystkich 

rodzajów warstw 

Indeks rozpadu2) PN-EN 13075-1 50÷100 (3) 50÷100 (3) 120÷180 (5) 

Zawartość lepiszcza, 

%(m/m)  
PN-EN 1428 58÷62 (5) 58÷62 (5) 58÷62 (5) 

Czas wypływu dla 

∅2mm w 40°C, s 
PN-EN 12846 15÷45 (3) 15÷45 (3) 15÷45 (3) 

Pozostałość na sicie 

0,5mm, %(m/m) 
PN-EN 1429 ≤ 0,2 (3) ≤ 0,2 (3) ≤ 0,2 (3) 

Pozostałość na sicie 

po 7 dniach 

magazynowania sito 

0,5mm, %(m/m) 

PN-EN 1429 TBR (1) TBR (1) TBR (1) 

Sedymentacja po 7 

dniach, %(m/m) 
PN-EN 12847 TBR (1) TBR (1) TBR (1) 

Adhezja 3), % 

pokrycia 

powierzchni 

Zał. NA. 2. 2 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 

pH emulsji PN-EN 12850 NPD (0) NPD (0) ≥ 3,5 

Wymagania dotyczące asfaltu odzyskanego z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, 

zgodnie z PN-EN 13074 

Penetracja w 25°C, 

0,1mm 
PN-EN 1426 < 100 (3) < 100 (3) < 100 (3) 

Temperatura 

mięknienia, °C 
PN-EN 1427 > 39 (5) > 43 (4) > 39 (5) 

Nawrót sprężysty w 

25°C, % 
PN-EN 13398 NPD (0) ≥ 50 (4) NPD (0) 

1) Wymagania dotyczące emulsji asfaltowych do ZM nie dotyczą emulsji poddanych na budowie rozcieńczeniu przed      

    wbudowaniem 
2) Badanie na wypełniaczu mineralnym Sikaisol 
3) Badanie na kruszywie bazaltowym 

- klasa TBR „do zadeklarowania” oznacza, że producent może w trybie dowolnym dostarczyć informację o tej właściwości 

wraz z wyrobem. 

- klasa NPD „właściwość użytkowa nie określana” oznacza , że producent nie jest zobowiązany do określenia ani 

deklarowania tej właściwości 
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2.4. Kruszywo do posypania emulsji 

 Do posypania emulsji asfaltowej należy stosować kruszywo (grys) 2/5 mm o 

właściwościach nie gorszych niż zastosowanych do warstwy ścieralnej na drodze.  

2.5. Składowanie emulsji asfaltowej 

 Warunki składowania nie mogą powodować utraty cech emulsji i obniżenia jej jakości. 

Emulsję należy magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych 

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 

 Warunki przechowywania: 

− czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesięcy od daty jej produkcji, 

− temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 3°C. 

 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez 

producenta. 

 

3.   Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 3  

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

 Do oczyszczania warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne. Zaleca się 

użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych 

elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń 

przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy 

czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia 

odpylające. 

 Sprzęt pomocniczy: 

− sprężarki, 

− zbiorniki z wodą, 

− szczotki ręczne, 

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

 Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza wyposażoną 

dodatkowo w lancę do ręcznego spryskiwania. Skrapiarka powinna być wyposażona w 

urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących 

parametrów: 

- temperatury rozkładanego lepiszcza, 

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 

- obrotów pompy dozującej emulsję, 

- prędkości poruszania się skrapiarki, 

- ilości dozowanej emulsji (dozator). 

 Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było 

możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 

 Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10% od ilości 

założonej. 
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 Tylko przy małych powierzchniach spryskiwanych lub gdy zastosowanie skrapiarek 

samobieżnych z rampą opryskową jest niemożliwe, dopuszcza się zastosowanie ręcznych 

urządzeń do wykonania skropienia. 

 

4.   Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 4  

4.2. Transport materiałów 

 Emulsja asfaltowa może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, 

beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem 

emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Zbiorniki przeznaczone do transportu emulsji 

powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami 

i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5.   Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i 

kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W 

miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. 

 Zanieczyszczenia stwardniałe, nie dające się usunąć mechanicznie, należy usunąć ręcznie 

lub za pomocą dostosowanego sprzętu. 

 Na terenach niezabudowanych bezpośrednio przed skropieniem, nawierzchnię można 

oczyścić sprężonym powietrzem. 

 Oczyszczeniu podlegają wszystkie powierzchnie warstw wymienionych w pkt.1.3. 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

 Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie lepiszczem może 

nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy. 

 Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej 

oczyszczenia. Temperatura podłoża w czasie skrapiania powinna wynosić nie mniej niż +5°C. 

Nie zaleca się wykonywania skrapiania podczas opadów atmosferycznych lub po nich. 

 Temperatura napełniania skrapiarek, przechowywania i użycia emulsji powinna mieścić 

się w przedziale: 

− emulsja asfaltowa - min. 40°C, maks 70°C. 

− emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem - min. 50°C, maks 80°C. 
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 Skropienie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. 

skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach 

trudno dostępnych oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją 

ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

 Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek 

ruchu na okres niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. 

 Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 

zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko 

niezbędny ruch budowlany. 

 Zaleca się po rozpadzie emulsji zastosować posypkę z grysu 2/5 mm. Kruszywo powinno 

być rozłożone równomiernie w taki sposób, aby zapewnić całkowite pokrycie zabezpieczanej 

powierzchni, bez naddatku z luźnego kruszywa co ma zabezpieczyć koła samochodów 

dostawczych i koła/gąsienice rozkładarki przed kontaktem z asfaltem wytrąconym z emulsji. 

Niezbędna ilość kruszywa do posypania skropienia powinna być ustalona każdorazowo na 

odcinku próbnym lub przyjęta na podstawie porównania z wykonanymi wcześniej 

impregnacjami takiej samej mieszanki mineralnej. 

 Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 

5.4. Zużycie emulsji 

 Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na 

pozostałe lepiszcze zgodnie z Tablicą 2. 

 Określenie ilości skropienia lepiszcza na drodze należy wykonać według PN-EN 12272-1. 

W wypadku dużej ilości pozostałej emulsji, np. powyżej 0,5 kg/m2, może być 

konieczne wykonanie skropienia w kilku warstwach, aby zapobiec spłynięciu i powstaniu 

kałuż lepiszcza. 

Tablica 2. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza (po odparowaniu wody) do skropienia 

emulsją asfaltową podłoża pod warstwę asfaltową 

Układana warstwa asfaltowa Podłoże pod warstwę asfaltową 
Ilość pozostałego 

lepiszcza [kg/m2] 

warstwa 

przeciwspękaniowa 

z SMA8 

warstwa wzmocnienia z MC 5/6 

w zakresie nawierzchni jezdni 

0,3 ÷ 0,5a)  

   + 0,7 ÷ 1,0b) 

warstwa wiążąca AC 22 

WMS 

warstwa przeciwspękaniowa 

z SMA8 
0,3 ÷ 0,5 

warstwa ścieralna 

z mieszanki SMA 11 
warstwa wiążąca AC 22 WMS 0,1 ÷ 0,3c) 

a) zalecana emulsja o pH > 4 wg PN-EN 12850 

b) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 mm w celu uzyskania membrany 

poprawiającej połączenie oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych 

c) zalecana emulsja modyfikowana polimerem 

 

 Dokładne zużycie asfaltu winno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej 

powierzchni oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na 

odparowanie wody.  
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 Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej; 

− 2,0 godzin w przypadku stosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji, 

− 0,5 godziny w przypadku stosowania od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji. 

 Nie dotyczy to powierzchni skrapianej układarką wyposażoną w rampę skrapiającą. 

  

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 6  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 

znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 

ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót, określone przez Inspektora Nadzoru. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru 

do akceptacji. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie 

warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej 

ilości emulsji w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania emulsji 

 Ocena emulsji stosowanej do skropienia warstw nawierzchni powinna być oparta na ZKP, 

która powinna być certyfikowana przez jednostkę notyfikowaną (wymaganą do oznakowania 

CE) lub przez jednostkę akredytowaną (wymaganą do oznakowania znakiem budowlanym B). 

 Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy emulsji jej lepkość – badanie wg 

PN-EN 12846. 

6.3.2. Wymagania dotyczące lepiszcza odzyskanego 

 Wymagania dotyczące lepiszcza odzyskanego z kationowych emulsji asfaltowych przez 

odparowanie, poddanego stabilizacji – według normy PN-EN 14895 i ewentualnie procesowi 

starzenia - według normy PN-EN 14769. 

6.3.3. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

 Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 

 Kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody, należy wykonać według 

PN-EN 12272-1. Badanie należy przeprowadzać każdorazowo przed rozpoczęciem pracy 

skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia w przypadku zmiany parametrów skrapiarki. 

6.3.4. Sprawdzenie oczyszczenia 

 Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej podlega na ocenie wizualnej dokładności 

wykonania tej czynności. 
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6.3.5. Badanie wytrzymałości na ścinanie 

 Badanie połączenia międzywarstwowego powinno być wykonywane w nawierzchniach 

dróg o kategorii ruchu KR3 ÷ KR7. Częstość pobierania próbek powinna wynosić: 1 próbka 

na wykonanej nawierzchni. 

 Sposób wykonania badania został podany w „Instrukcji laboratoryjnego badania 

sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania 

techniczne sczepności”, GDDKiA, Gdańsk, 2014. 

 Wymagana wytrzymałość na ścinanie podana jest w Tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagana wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami nawierzchni  

Lp. 
Połączenie między 

warstwami nawierzchni 

Wymagana wytrzymałość na ścinanie, MPa, 

na drogach o kategorii ruchu: 

KR1 

1 ścieralnej/wiążącej 1,0 

 

7.   Obmiar robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

 Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia i skropienia 

warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

 

8.   Obmiar robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 niniejszej ST dały wyniki 

pozytywne. 

 

9.   Podstawa płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania oczyszczenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie prowadzonych robót,  

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 

myciem wodą w tym również wodą pod ciśnieniem, 

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 

- wywiezienie zanieczyszczeń (odpadków) z miejsca budowy, 

- ocena wizualna dokładności wykonania robót, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

 Cena wykonania skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie prowadzonych robót,  

- zakup emulsji i innych niezbędnych materiałów do wykonania robót wraz z ich 

transportem i składowaniem, 
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- rozłożenie emulsji na warstwy konstrukcyjne nawierzchni zgodnie z pkt. 1.3, 

- rozsypanie pojedynczej warstwy kruszywa, w celu zabezpieczenia emulsji przed 

wyrywaniem kołami samochodów,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

  

 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów 

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1. Dozowanie i 

poprzeczny rozkład lepiszcza i kruszywa. 

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igłą 

PN-EN 13075 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczenie 

indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z 

wypełniaczem mineralnym 

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie przyczepności emulsji 

asfaltowych przez zanurzenie w wodzie 

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepności międzywarstwowej warstw asfaltowych wg 

metody Leutnera i wymagania techniczne sczepności”, GDDKiA, Gdańsk, 2014. 

WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r. 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie w ramach inwestycji pn. „Przebudowa chodników i miejsc postojowych na 

ulicy Szamotulskiej w Poznaniu”. Inwestycja została podzielona na etapy: 

• ETAP 1 – Odcinek od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego 

• ETAP 2 – Odcinek od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują: 

− wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 15 cm 

(droga rowerowa) 

 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.3. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie 

ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża 

gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5.  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

 Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych 

i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
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 Mieszanka kruszywa powinny być tak produkowana i składowana, aby miała jednakowe 

właściwości i spełniała wymagania podane w Tablicy 4. Wyprodukowane mieszanki kruszywa 

powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością. 

 Zawartość wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zagęszczania, 

określona według PN-EN 13286-2, powinna odpowiadać wymaganiom Tablicy 4. 

2.3. Właściwości kruszywa 

 Do wykonania warstwy z mieszanki niezwiązanej należy stosować kruszywa zgodnie 

z normą PN-EN 13242, spełniające wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwiązanej  

Rozdział w 

normie PN-

EN 13242 

Właściwość 

Deklarowane kategorie lub 

wartości Odniesienie do 

PN-EN 13242 Podbudowa pomocnicza 

KR3 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC85/15, 

GF85, 

GA85 

Tabl. 2 

4.3.2 Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego na 

sitach pośrednich wg PN-EN 

933-1 

GTCNR Tabl. 3 

4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia 

kruszywa drobnego i kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 

933-1 

GTFNR 

GTANR 
Tabl. 4 

4.4 Kształt kruszywa grubego wg 

PN-EN 933-4 

– maksymalne wartości 

wskaźnika płaskości  

FINR Tabl. 5 

lub 

– maksymalne wartości 

wskaźnika kształtu 

SINR Tabl. 6 

4.5 Kategorie procentowych 

zawartości ziaren o powierz. 

przekrusz. lub łamanych oraz 

ziaren całkowicie zaokrąglonych 

w kruszywie grubym wg PN-EN 

933-5 

CNR Tabl. 7 

4.6 Zawartość pyłów wg PN-EN 

933-1 

– w kruszywie grubym*)  

ƒDeklarowane Tabl. 8 

– w kruszywie drobnym *) ƒDeklarowane Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów Wartość niezbadana na pojedynczych frakcjach, a 

tylko w mieszankach wg wymagań p.2.2-2.4 – WT-4 

5.2 Odporność na rozdrabnianie 

kruszywa grubego wg PN-EN 

1097-2, kategoria nie wyższa niż  

LA50 Tabl. 9 

5.3 Odporność na ścieranie wg PN-

EN 1097-1 
MDEDeklarowana Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6 

rozdział 7,8 lub 9 
Deklarowana  

5.5 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 

rozdział 7,8 lub 9 (w zależności 

Wcm NR 

WA24 2*) 
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od frakcji) 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w 

kwasie wg PN-EN 1744-1 
ASNR Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg 

PN-EN 1744-1 
SNR Tabl. 13 

6.4.2.1 Stałość objętościowa żużla 

stalowniczego wg PN-EN 1744-1 

rozdział 19.3 

V5 Tabl. 14 

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w żużlu 

wielkopiecowym kawałkowym 

wg PN-EN 1744-1 rozdział 19.1 

Brak rozpadu  

6.4.2.3 Rozpad żelazowy w żużlu 

wielkopiecowym kawałkowym 

wg PN-EN 1744-1 rozdział 19.2 

Brak rozpadu  

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w 

wodzie wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych dla 

środowiska wg odrębnych 

przepisów 

 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciał obcych takich jak; 

drewno, szkło i plastik mogących 

pogorszyć wyrób końcowy 

 

7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu wg 

PN-EN 1367-3, wg PN-EN 

1097-2 

SBLA  

7.3.3 Mrozoodporność na kruszywie 

frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 

– skały magmowe i 

przeobrażone: F4 

– skały osadowe: F10 

Tabl. 18 

ZałącznikC  Skład materiałowy Deklarowany  

*) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione należy sprawdzić mrozoodporność 

 

2.4. Uziarnienie kruszywa 

 Określone według PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanki kruszyw, przeznaczonych do 

warstwy podbudowy musi spełniać wymagania przedstawione na Rysunku 1. 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 

 Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 

układanej jednorazowo. 

 

 Rysunek 1. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej 
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 Oprócz wymagań podanych na Rysunku 1, wymaga się, aby 90% uziarnień mieszanek 

zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w 

tablicach 2 i 3, aby zapewnić jednorodność i ciągłość uziarnienia 

 

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie 

z deklarowaną przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i 

dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka zawiera nadmierną zawartość ziaren słabych,  

wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po 

pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora 

Mieszanka 

niezwiązana 

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m) 

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 

0/31,5 ± 5 ± 5 ± 7 ± 8 - ± 8 - ± 8 

 

Tablica 3 Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w 

przesiewach podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek 

Mieszanka 

niezwiązana 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach: 

[różnice przesiewów w %(m/m) przez sito (mm)] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 

min. max min. max min. max min. max min. max min. max 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 

 

2.5. Parametry mieszanki niezwiązanej 

 Mieszanka niezwiązana winna spełniać wymagania podane w Tablicy 4 

 Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki niezwiązanej do warstwy podbudowy 

Rozdział 

w 

normie 

PN-EN 

13285 

Właściwość 

Wymagania wobec mieszanki 

niezwiązanej  
Odniesienie do 

PN-EN 13285 Podbudowa pomocnicza 

KR3 

4.3.1 Uziarnienie mieszanki 0/31,5 Tabl. 4 

4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: 

kategoria UF 
UF12 Tabl. 2 

4.3.2 Minimalna zawartość pyłów: 

kategoria UF 
LFNR Tabl. 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria 

OC 
OC90 Tabl. 4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywa uziarnienia wg rys.1 Tabl. 5 i 6 

4.4.2 Wymagania wobec 

jednorodności uziarnienia 

poszczególnych partii – 

porównanie z deklarowana 

przez producenta wartością (S) 

Wg tab. 2 Tabl. 7 
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4.4.2 Wymagania wobec 

jednorodności uziarnienia na 

sitach kontrolnych – różnice w 

przesiewach 

Wg tab. 3 Tabl. 8 

4.5 Wrażliwość na mróz: wskaźnik 

piaskowy SE*), co najmniej 
40 - 

 Odporność na rozdrabnianie 

(dotyczy fakcji 10/14 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 

kategoria nie wyższa niż: 

LA40 - 

 Odporność na ścieranie 

(dotyczy fakcji 10/14 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1097-1, 

kategoria MDE 

Deklarowana - 

 Mrozoodporność (dotyczy 

fakcji 8/16 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1367-1 

F7 - 

 Wartość CBR po zagęszczeniu 

do wskaźnika zagęszczenia 

Is=1,0 i moczeniu w wodzie 

96h, co najmniej 

≥ 80 - 

4.5 Zawartość wody w mieszance 

zagęszczanej, % (m/m) 

wilgotności optymalnej wg 

metody Proctora 

80-100 - 

*) Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu 

metodą Proctora wg PN-EN 13286-2 

 

2.6. Woda 

 Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008. 

 

3.  Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy z kruszywa 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. 

 

 Stosowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 
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4.  Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 

wysuszeniem lub zawilgoceniem. 

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazd musi spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę stanowi warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem 

wykonana wg ST D-04.05.01. 

 Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i według zaleceń Inspektora Nadzoru. 

 Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej 

przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 

względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania 

mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu 

powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający 

segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 

5.4. Wbudowanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 

zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

 Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków 

poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie 

profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą ciężkiego szablonu 

skrzynkowego lub spycharki. 

5.5. Zagęszczenie i nośność 

 Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi gładkimi. W ostatniej 

fazie zagęszczania należy sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy 

wykonywać warstwami przy zachowaniu wilgotności optymalnej. 



ST D-04.04.02 

64 

 Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości. 

 Wskaźnik zagęszczenia nie powinien być mniejszy od Is=1,0. 

 Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu odkształcenia. 

a) nośność podbudowy po jej zagęszczeniu - badanie płytą VSS o średnicy 30 cm powinna 

odpowiadać warunkom podanym w tablicy 5. 

 Tablica 5. Wymagania dla nośności 

Podbudowa z 

kruszywa o 

wskaźniku Wnoś 

nie mniejszym niż 

% 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 

zagęszczenia Is 

nie mniejszy 

niż 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony płytą o 

średnicy 30 cm MPa 

od pierwszego obciążenia 

E1 

od drugiego obciążenia 

E2 

80 

(KR3) 
1,00 80 140 

 

   

 Dla zakładanego obciążenia ruchem moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu 

obciążenia od 0,25÷0,35 MPa, a końcowy nacisk 0,45 MPa. 

 

 

E1, E2 = D
S

P
*

4

3

∆
∆

 

 

gdzie:  

∆P – różnica nacisku w MPa 

∆S – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków w milimetrach 

D – średnica płyty w milimetrach 

b) wskaźnik odkształcenia Io mierzony płytą VSS zgodnie z zależnością: 

1

2
o

E

E
I =  

powinien mieć wartość nie większą niż 2,2. 

5.6. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 

podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru 

w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 

określone w pkt 2.3. niniejszej ST. 
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6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia podbudowy 

przypadająca na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 600 

2 Wilgotność mieszanki  

3 Zagęszczenie i nośność warstwy 2 1000 

4 
Badanie właściwości kruszywa wg 

tab. 1 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 

kruszywa 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana raz na każdej 

dziennej działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Uziarnienie mieszanki powinno być 

zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.4. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z 

rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 

przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 w granicach podanych w tablicy 4. 

6.3.4. Zagęszczenie i nośność podbudowy 

 Zagęszczenie i nośność podbudowy należy badać wg zasad podanych w punkcie 5.5 

niniejszej ST, a uzyskane parametry muszą być zgodne z wartościami podanymi w Tablicy 5. 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości kruszywa 

określonych w pkt 2 niniejszej ST. 

 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 

obecności Inspektora Nadzoru. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 

podano w tablicy 7. 
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Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy co 20m 

2 Równość podłużna w sposób ciągły lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna łatą co 5m 

4 Spadki poprzeczne co 50m 

5 Rzędne wysokościowe co 10 m, w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie co 50 m 

7 Grubość podbudowy 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 

niż raz na 400 m2 

 

6.4.2. Szerokość 

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10cm, -0cm. 

 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 

warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji 

Projektowej. 

6.4.3. Równość 

 Równość w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym podbudowy należy mierzyć 

4-metrową łatą lub metodą równoważną. 

 Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach, mierzone łatą profilową z poziomicą, 

powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać -1cm, +0cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

 Grubość nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż ±10 %. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych 

w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

 Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 

nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
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poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 

pasa ruchu, dołożenie materiału i ponowne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 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 Inspektora Nadzoru, 

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. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność  

 Jeżeli nośność warstwy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności warstwy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę. 

 

7. Obmiar robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie prowadzonych robót, 

− zakup i dostarczenie materiałów do wykonania podbudowy lub zakup gotowej mieszanki, 

− dostarczenie sprzętu niezbędnego do wykonania podbudowy, 

− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

− badania materiałów i opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa, 

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie mieszanki, 

− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
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− utrzymanie podbudowy w czasie robót, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w niniejszej ST, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 933-1:2012 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 

ziaren 

PN-EN 933-5: 

2000/A1:2005 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 

lub łamania kruszyw grubych 

PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

odporności na ścieranie. 

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie. 

PN-EN 1097-6:2013-

11 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości ziarn i nasiąkliwości. 

PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej 

metodą gotowania. 

PN-EN 1744-1 +A1: 

2013-05 

Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna. 

PN-EN 1744-3:2004 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Przygotowanie wyciągów 

przez wymywanie kruszyw. 

PN-EN 13242+A1: 

2010 

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwiązane. Wymagania 

PN-EN 13286-2: 

2010 

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metody badań 

laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą 

Proctora. 

PN-EN 13286-47:  

2012 

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Metoda 

badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, 

natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

z procesów produkcji betonu 

10.2. Inne dokumenty 

WT-4 2010  Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych. Wymagania techniczne. 
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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy wzmacniającej z kruszywa 

stabilizowanego cementem w ramach zadania pn. „Przebudowa chodników i miejsc 

postojowych na ulicy Szamotulskiej w Poznaniu”. Inwestycja została podzielona na etapy: 

• ETAP 1 – Odcinek od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego 

• ETAP 2 – Odcinek od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego 
 

1.2 Zakres stosowania ST 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem wraz z pielęgnacją 

i obejmują: 

− wykonanie wzmocnienia podłoża warstwą z kruszywa stabilizowanego cementem klasy 

C1,5/2,0  (Rm = 2,5MPa) gr. 10 cm – mieszanka z wytwórni – podbudowa pod chodniki i 

zjazdy 

− pielęgnacja piaskiem i polewanie wodą 

 

1.4 Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie 

i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych 

1.4.2. Mieszanka związana cementem (CBGM) – mieszanka związana hydraulicznie, 

składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszaną w sposób 

zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki 

1.4.3. Materiał hydrauliczny – materiał, który wiąże i twardnieje w obecności wody, tworząc 

stabilne i trwałe struktury 

1.4.4. Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa 

zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo 

hydrauliczne, zapewniająca umożliwienie ruchu technologicznego i właściwego wykonania 

nawierzchni. Do warstwy podłoża ulepszonego zaliczamy także warstwę mrozoochronną, 

odcinającą i wzmacniającą. 

1.4.7. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 1.5. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.2. 

2.2. Cement 

 Należy stosować cement klasy 32,5 według PN-EN 197-1. 

 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

 

 Tablica 1. Wymagania dla cementu 

Właściwości Klasa cementu 32,5 

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 16 

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

Początek czasu wiązania, min., nie wcześniej niż: 75 

Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

 

2.3. Kruszywo 

 Do wykonania mieszanki związanej cementem  należy zastosować kruszywa naturalne lub 

sztuczne zgodne z normą PN-EN 13242. 

 Wymagania dla kruszywa do wykonania mieszanki związanej cementem przedstawiono w 

tablicy 2. 

 

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa do wykonania mieszanki związanej cementem  

Rozdział w 

normie PN-

EN 13242 
Właściwość Deklarowane kategorie lub wartości 

Odniesienie 

do PN-EN 

13242 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
GC80/20, 

GF80, 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 

Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego 

na sitach pośrednich wg PN-

EN 933-1 

GTCNR Tabl. 3 

4.3.3 

Tolerancje typowego 

uziarnienia kruszywa 

drobnego i kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu wg PN-

EN 933-1 

GTFNR, 
GTANR 

Tabl. 4 

4.4 

Kształt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości 

wskaźnika płaskości wg PN-

EN 933-3*) 

FIDeklarowane Tabl. 5 

Kształt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości 

wskaźnika kształtu wg PN-

EN 933-4*) 

SIDeklarowane Tabl. 6 

4.5 
Kategorie procentowych 

zawartości ziaren o powierz. 
CNR Tabl. 7 
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przekrusz. lub łamanych oraz 

ziaren całkowicie 

zaokrąglonych w kruszywie 

grubym wg PN-EN 933-5 

4.6 
Zawartość pyłów**) w 

kruszywie grubym wg PN-

EN 933-1 
ƒDeklarowane Tabl. 8 

4.6 
Zawartość pyłów**) w 

kruszywie drobnym wg PN-

EN 933-1 
ƒDeklarowane Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów Brak wymagań - 

5.2 
Odporność na rozdrabnianie 

kruszywa grubego wg PN-EN 

1097-2 
LA60 Tabl. 9 

5.3 
Odporność na ścieranie wg 

PN-EN 1097-1 
MDENR Tabl. 11 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6 

rozdział 7,8 lub 9 
Deklarowana - 

5.5 
Nasiąkliwość wg PN-EN 

1097-6 rozdział 7,8 lub 9 
Deklarowana - 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w 

kwasie wg PN-EN 1744-1 − Kruszywo kam. AS 0,2 Tabl. 12 

6.3 
Całkowita zawartość siarki 

wg PN-EN 1744-1 − Kruszywo łam. S NR Tabl. 13 

6.4.1 

Składniki wpływające na 

szybkość wiązania i 

twardnienia mieszanek 

związanych hydraulicznie 

Deklarowana - 

6.4.2.1 
Stałość objętościowa żużla 

stalowniczego wg PN-EN 

1744-1 rozdział 19.3 
V5 Tabl. 14 

6.4.2.2 

Rozpad krzemianowy w 

żużlu wielkopiecowym 

kawałkowym wg PN-EN 

1744-1 rozdział 19.1 

Brak rozpadu - 

6.4.2.3 

Rozpad żelazowy w żużlu 

wielkopiecowym 

kawałkowym wg PN-EN 

1744-1 rozdział 19.2 

Brak rozpadu - 

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w 

wodzie wg PN-EN 1744-3 
Brak substancji szkodliwych dla 

środowiska wg odrębnych przepisów 
- 

6.4.4 
Zanieczyszczenia Brak ciał obcych takich jak; drewno, 

szkło i plastik mogących pogorszyć 

wyrób końcowy 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg 

PN-EN 1367-3, wg PN-EN 

1097-2 
SBLA  

7.3.2 

Nasiąkliwość wg PN-EN 

1097-6 rozdział 7 (Jeśli 

kruszywo nie spełnia 

warunku WA24 2, to należy 

zbadać jego mrozoodporność 

wg p. 7.3.3 

WA24 2 Tabl. 16 

7.3.3 
Mrozoodporność na 

kruszywie frakcji 8/16 wg 
− skały magmowe i przeobrażone: F 4 

− skały osadowe: F 10 
Tabl. 18 
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PN-EN 1367-1 (Badanie 

wykonywane tylko w 

przypadku, gdy nasiąkliwość 

kruszywa przekracza WA24 2) 
ZałącznikC 

pkt. C.3.4 
Skład mineralogiczny 

Deklarowany - 

*) badaniem wzorcowym oznaczenia kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 

**) łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne 

 

2.4. Woda 

 Do wytwarzania mieszanki jak i do pielęgnacji wykonanej warstwy należy stosować wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. 

2.5. Domieszki 

 Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2. 

 Jeżeli w mieszance mają być zastosowane środki przyspieszające lub opóźniające 

wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. 

2.6. Materiały do pielęgnacji 

 Do pielęgnacji warstwy wykonanej z mieszanki związanej cementem mogą być 

stosowane: 

- preparaty pielęgnacyjne posiadające Aprobatę Techniczną, 

- folie z tworzyw sztucznych, 

- włókniny techniczne, 

- piasek i woda. 

 

2.7. Kruszywo stabilizowane cementem 

2.7.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą 

wg PN-EN 933-1. 

 Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi 

granicznymi uziarnienia przedstawionych na rysunku 1. 

 

 

Rys. 1 Uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5 
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2.7.2. Zawartość cementu 

 Zawartość cementu nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości przedstawionych 

w tablicy 3. 

  Tablica 3. Minimalna zawartość cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1 

Maksymalny nominalny wymiar 

kruszywa, mm 

Minimalna zawartość 

spoiwa, % m/m 

> 8,0 do 31,5 3 

2,0 do 8,0 4 

< 2,0 5 

  

 Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszej ilości spoiwa niż podano w tablicy 3 jeśli 

podczas procesu produkcyjnego stwierdzone zostanie, że zachowana jest godność z 

wymaganiami tablicy 4. 

2.7.3. Zawartość wody 

 Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2. 

2.7.4. Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek 

 Próbki walcowe, zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z 

PN-EN 13286-50. 

 Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem 

przed wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym 

piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycenie próbek 

wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 

2.7.5. Badanie wytrzymałości 

 Badanie wytrzymałości na ściskanie (System I) należy przeprowadzić na próbkach 

walcowych przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy 

wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. Próbki powinny być 

pielęgnowane zgodnie z pkt. 2.6.4. 

 Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-

EN 13286-41 po 28 dniach pielęgnacji. 

2.7.6. Badanie mrozoodporności 

 Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem 

wytrzymałości na ściskanie RC
Z-O próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania 

i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie RC próbki po 28 dniach pielęgnacji zgodnie z 

pkt. 2.6.4. 

 Wskaźnik mrozoodporności = RC
Z-O/RC 

 Próbki do oznaczania wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w 

temperaturze pokojowej z zabezpieczaniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 

95% - 100% lub w wilgotnym piasku. Następnie zanurzyć należy je całkowicie na 1 dobę w 

wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i odmrażania. 

 Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temp. -23 ± 2°C 

przez 8 godzin i odmrażania w wodzie o temp. +18 ± 2°C przez 16 godz. 

 Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do 

obliczeń przyjmować średnią. Wynika badania różniący się od średniej o więcej niż 20% 
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należy odrzucić a jako miarodajną wartość wytrzymałości na ściskanie RC
Z-O, RC należy 

przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1. 

2.8 Wymagania dla mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem 

 Mieszanka związana cementem winna spełniać wymagania podane w Tablicy 4. 

 Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem 

L.p. Właściwość Wymagania Uwagi 

1.0 Składniki 

1.1 Cement wg PN-EN 197-1 - 

1.2 Kruszywo tablica 2 - 

1.3 Woda zarobowa pkt. 2.4 - 

2.0 Mieszanka 

2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne uziarnienia  

 - mieszanka CBGM 

0/31,5 mm 
rysunek 1 

- 

2.2  Minimalna zawartość 

cementu 
tablica 3 

 

2.3 
Zawartość wody pkt. 2.7.3 

Ustalenie na podstawie  

PN-EN 13286-2 

2.4 Wytrzymałość na 

ściskanie (system I) – 

klasa wytrzymałości RC 

klasa C1,5/2,0 

(nie więcej niż  

4,0 MPa) 

Badanie wg PN-EN 

13286-41 po 28 dniach 

pielęgnacji 

2.5 
Mrozoodporność ≥ 0,6 

Badanie  

wg. pkt. 2.6.6  

 

 

3.  Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach 

stacjonarnych: 

− wytwórnie stacjonarne wyposażone w urządzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz 

objętościowe dla wody, 

− układarki lub równiarki do rozkładania i wyprofilowania mieszanki, 

− walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania, 

− zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne do zagęszczania w 

miejscach trudnodostępnych, 

 Użyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i uzyskać 

akceptację Inspektora Nadzoru. 
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4.  Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można 

przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami 

i zawilgoceniem. 

 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody, 

 Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, 

w sposób zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem 

lub nadmiernym  zawilgoceniem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Skład mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem 

 Zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie może być 

mniejsza od wartości podanych w tablicy 3. 

 Zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie może być 

większa od wartości podanej w tablicy 6. 

 Zawartość wody w mieszance powinna być określona na podstawie procedury 

projektowej wg metody Proctora i/lub doświadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy 

użyciu proponowanych składników. 

5.3. Projektowanie składu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem 

 Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją 

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych 

składników, zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora Nadzoru i przy wykorzystaniu 

reprezentatywnych próbek. 

 Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

− wyniki badań kruszywa, 

− wyniki badań cementu według metod określonych w PN-EN 196-1. 

− wyniki badań wytrzymałości i mrozoodporności kruszywa stabilizowanego 

cementem według metod podanych w niniejszej ST. 

 Projekt składu mieszanki powinien zawierać: 

− wymaganą zawartość cementu w mieszance, 

− wymaganą zawartość wody w mieszance, 

− w przypadkach wątpliwych, wyniki badania jakości wody wg PN-EN 1008. 
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5.4. Warunki przystąpienia do robót 

 Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy 

temperatura powietrza spadła poniżej 2°C oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas 

opadów deszczu. 

 Nie należy rozpoczynać stabilizacji cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują 

na możliwy spadek temperatury poniżej 2°C w czasie najbliższych 7 dni. 

5.5. Produkcja w mieszarkach stacjonarnych i ułożenie mieszanki związanej cementem 

 Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie 

laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego 

dozowania kruszywa i cementu oraz objętościowego dozowania wody, gwarantujące 

następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych 

składników: 

− kruszywo ± 3%, 

− cement ± 5%, 

− woda ± 2% w stosunku do wilgotności optymalnej. 

 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 

równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 

 Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 

spadków podłużnych i poprzecznych przy użyciu równiarek. Do rozkładania mieszanki 

należy wykorzystać prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. 

Przed ułożeniem mieszanki należy podłoże zwilżyć wodą. 

 Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie 

należy przeprowadzić w sposób określony w pkt. 5.8. 

5.6. Zagęszczanie 

 Zagęszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy 

użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym 

z Inspektorem Nadzoru. 

 Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 

niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyżej położonej 

krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne 

wady powinny być natychmiast naprawione przez wymianę mieszanki na pełną głębokość, 

wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć 

prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

 W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i 

obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili 

dodania wody do mieszanki. 

 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie 

mniejszego od Is=1,00 według Proctora. 

 Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 

roboczych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

 Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny 

sposób wadliwe, powinny być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, 

wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te 

zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
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5.7. Spoiny robocze 

 W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 

warstwy na całej szerokości. 

 Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed 

wykonaniem kolejnego pasa, należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy 

warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy 

niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas.  

 W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek 

roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, 

gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania 

sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 

 Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej 

wyżej powinny być względem nich przesunięte, o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 

1m dla spoiny poprzecznej. 

5.8. Pielęgnacja wykonanej warstwy 

 Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna być poddana pielęgnacji 

polegającej na zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratą wilgotności. Materiałami do 

pielęgnacji podano w pkt 2.6 niniejszej ST. Sposób pielęgnacji zaproponowany przez 

Wykonawcę powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej 

wykonaniu, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za 

zgodą Inspektora Nadzoru. 

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy związanej cementem 

 Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem po wykonaniu, a przed 

ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywana w dobrym stanie. 

 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 

robót.  

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy 

wzmacniającej uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak 

opady deszczu i śniegu oraz mróz. 

 Warstwa z mieszanki związanej cementem powinna być przykryta przed zimą warstwą 

nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w 

inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu i 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

Nadzoru w celu akceptacji. 
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6.3. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania warstwy związanej 

cementem podano w Tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwość badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna 

liczba badań na 

dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy lub ulepszonego 

podłoża przypadająca na jedno 

badanie [m2] 

1 Uziarnienie mieszanki kruszywa   

2 Wilgotność mieszanki kruszywa ze 

spoiwem 
2 600  

3 Zagęszczenie warstwy   

4 
Wytrzymałość na ściskanie 

 

3 

 

400 

5 Mrozoodporność przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych 

6 Badanie spoiwa cementu dla każdej dostawy 

7 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

8 
Badanie właściwości kruszywa 

dla każdej partii i przy każdej zmianie źródła 

kruszywa 

 

6.3.2. Właściwości kruszywa 

 Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej 

partii. Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2 oraz 5 

niniejszej ST. 

6.3.3. Właściwości cementu 

 Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w tablicy 1. 

6.3.4. Właściwości wody 

 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-EN 1008. 

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem 

cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 933-1. 

 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z podaną w pkt 2.7.1. 

6.3.6. Wilgotność mieszanki 

 Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w recepcie 

z tolerancją +1%, -2% jej wartości. 

6.3.7. Zagęszczenie warstwy 

 Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnego z 

Dokumentacją Projektową i pkt 5.7 niniejszej ST według normalnej próby Proctora. 
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6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie należy badać zgodnie z pkt. 2.7.5 oraz PN-S-96012. 

 Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w     

tablicy 4 oraz 6. 

6.3.9. Mrozoodporność 

 Mrozoodporność należy badać zgodnie z pkt. 2.7.6 oraz PN-S-96012. 

 Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Tablicy 4. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  

Tablica 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy związanej 

cementem 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i  pomiarów 

1 Szerokość co 50 m 

2 Równość podłużna co 20 m 

3 Równość poprzeczna co 50 m 

4 Spadki poprzeczne*) co 50 m 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m 

6 Grubość warstwy w 3 punktach działki roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 

na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

 

6.4.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się 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 lub o wartość wskazaną w Dokumentacji 

Projektowej. 

6.4.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 

4-metrową łatą lub metodą równoważną.  

 Nierówności nie powinny przekraczać 15 mm 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5 %. 



ST D-04.05.01 

81 

6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 0 cm, -2 cm. 

6.4.6. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż -1 cm +0 cm. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy związanej cementem 

 Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie stwierdzi się, że odchylenia cech 

geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na 

całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy 

wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Jeżeli szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 

nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć 

warstwę przez zerwanie jej na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie 

nowej mieszanki. 

 Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca 

wykona na własny koszt. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne 

wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te 

Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość warstwy 

 Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w 

niniejszej ST, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o 

odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 

 

7. Obmiar robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z kruszywa 

stabilizowanego cementem wraz z pielęgnacją 

 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 niniejszej ST, 

dały wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie prowadzonych robót, 

− opracowanie recepty, 

− badania kruszywa, 

− zakup i dostarczenie materiałów oraz wyprodukowanie mieszanki i jej transport na 

miejsce wbudowania lub zakup gotowej mieszanki, 

− dostarczenie, ustawienie i rozebranie niezbędnego sprzętu do wykonania robót, 

− spulchnienie gruntu, 

− dostarczenie i rozścielenie mieszanki z kruszywa stabilizowanego cementem, 

− zagęszczenie mieszanki, 

− pielęgnacja wykonanej warstwy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 197-1:2012 

 

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności 

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN 933-1:2012 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-3:2012 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

PN-EN 933-5: 

2000/A1:2005 

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 

przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

PN-EN 933-9+A1: 

2013-07 

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości 

drobnych cząstek. Badania błękitem metylowym. 

PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-6: 

2013-11 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

PN-EN 13242+A1: 

2010 

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 13286-2: 

2010 

Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą 

Proctora. 

PN-EN 13286-41: 

2005 

Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych 

spoiwem hydraulicznym. 
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PN-EN 13286-50: 

2007 

Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą 

aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

10.2. Inne dokumenty 

WT-5 2010 Wymagania techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg 

krajowych. Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 19 listopada 2010. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z chudego betonu w 

ramach zadania pn. „Przebudowa chodników i miejsc postojowych na ulicy Szamotulskiej w 

Poznaniu”. Inwestycja została podzielona na etapy: 

• ETAP 1 – Odcinek od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego 

• ETAP 2 – Odcinek od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 

wykonaniu podbudowy z mieszanki związanej cementem wykonanej w mieszarkach 

stacjonarnych wraz z pielęgnacją i obejmują: 

− wykonanie podbudowy z chudego betonu grubości 15 cm – (podbudowa pod  

nawierzchnie miejsc postojowych) 

− pielęgnację wykonanej podbudowy 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie 

i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych 

1.4.2. Mieszanka związana cementem (CBGM) – mieszanka związana hydraulicznie, 

składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszaną w sposób 

zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki 

1.4.3. Materiał hydrauliczny – materiał, który wiąże i twardnieje w obecności wody, tworząc 

stabilne i trwałe struktury 

1.4.5. Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa 

zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo 

hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na 

warstwę podłoża. 

1.4.6. Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa 

zawierająca kruszywo naturalne lub sztuczne a także z recyklingu lub ich mieszaninę i spoiwo 

hydrauliczne, zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw jezdnych na warstwę podbudowy 

pomocniczej lub podłoże 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania Ogólne”       

pkt 1.5. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Cement 

Należy stosować cement klasy 32,5 według PN-EN 197-1. 

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania dla cementu 

Właściwości Klasa cementu 32,5 

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 16 

Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

Początek czasu wiązania, min., nie wcześniej niż: 75 

Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

 

2.3. Kruszywo 

 Do wykonania mieszanki związanej cementem należy stosować kruszywa zgodnie z 

normą PN-EN 13242 spełniające wymagania podane w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw do podbudowy z mieszanki związanej cementem 

Rozdział w 

normie PN-

EN 13242 

Właściwość Deklarowane kategorie lub wartości 

Odniesienie 

do PN-EN 

13242:2004 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC80/20, 

GF80, 

GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego 

na sitach pośrednich wg PN-EN 

933-1 

GTCNR Tabl. 3 

4.3.3 Tolerancje typowego 

uziarnienia kruszywa drobnego i 

kruszywa o ciągłym uziarnieniu 

wg PN-EN 933-1 

GTFNR, 

GTANR 
Tabl. 4 

4.4 Kształt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości 

wskaźnika płaskości wg PN-EN 

933-3*) 

FI50 Tabl. 5 

Kształt kruszywa grubego – 

maksymalne wartości 

wskaźnika kształtu wg PN-EN 

933-4*) 

SI50 Tabl. 6 

4.5 Kategorie procentowych 

zawartości ziaren o powierz. 
CNR Tabl. 7 
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przekrusz. lub łamanych oraz 

ziaren całkowicie 

zaokrąglonych w kruszywie 

grubym wg PN-EN 933-5 

4.6 Zawartość pyłów**) w 

kruszywie grubym wg PN-EN 

933-1 

ƒDeklarowane Tabl. 8 

4.6 Zawartość pyłów**) w 

kruszywie drobnym wg PN-EN 

933-1 

ƒDeklarowane Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów Brak wymagań  

5.2 Odporność na rozdrabnianie 

kruszywa grubego wg PN-EN 

1097-2 

LA50 Tabl. 9 

5.3 Odporność na ścieranie wg PN-

EN 1097-1 
MDENR Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6 

rozdział 7,8 lub 9 
Deklarowana  

5.5 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-

6 rozdział 7,8 lub 9 
Deklarowana  

6.2 Siarczany rozpuszczalne w 

kwasie wg PN-EN 1744-1 

Kruszywo kam. 

AS 0,2 
Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość siarki wg 

PN-EN 1744-1 

Kruszywo łam. 

S NR 
Tabl. 13 

6.4.1 Składniki wpływające na 

szybkość wiązania i twardnienia 

mieszanek związanych 

hydraulicznie 

Deklarowana  

6.4.2.1 Stałość objętościowa żużla 

stalowniczego wg PN-EN 1744-

1 rozdział 19.3 

V5 Tabl. 14 

6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w żużlu 

wielkopiecowym kawałkowym 

wg PN-EN 1744-1 rozdział 19.1 

Brak rozpadu  

6.4.2.3 Rozpad żelazowy w żużlu 

wielkopiecowym kawałkowym 

wg PN-EN 1744-1 rozdział 19.2 

Brak rozpadu  

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w 

wodzie wg PN-EN 1744-3 

Brak substancji szkodliwych dla 

środowiska wg odrębnych przepisów 
 

6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciał obcych takich jak; drewno, 

szkło i plastik mogących pogorszyć 
wyrób końcowy 

 

7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu wg 

PN-EN 1367-3, wg PN-EN 

1097-2 

SBLA  

7.3.2 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-

6 rozdział 7 (Jeśli kruszywo nie 

spełnia warunku WA24 2, to 

należy zbadać jego 

mrozoodporność wg p. 7.3.3 

WA24 2 Tabl. 16 

7.3.3 Mrozoodporność na kruszywie 

frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1 

(Badanie wykonywane tylko w 

przypadku, gdy nasiąkliwość 
kruszywa przekracza WA24 2) 

F4 Tabl. 18 
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ZałącznikC 

pkt. C.3.4 

Skład mineralogiczny 
Deklarowany  

*) badaniem wzorcowym oznaczenia kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 

**) łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne 

  

2.4. Woda 

 Do wytwarzania mieszanki jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. 

2.5. Domieszki 

 Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2. 

 Jeżeli w mieszance mają być zastosowane środki przyspieszające lub opóźniające 

wiązanie, należy to uwzględnić przy projektowaniu składu mieszanki. 

2.6. Materiały do pielęgnacji 

 Do pielęgnacji podbudowy z mieszanki związanej cementem mogą być stosowane: 

− preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
− folie z tworzyw sztucznych, 

− włókniny, 

− piasek i woda. 

 

2.7. Mieszanka betonowa 

2.7.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej należy wykonać zgodnie z metodą wg PN-

EN 933-1. 

 Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi 

granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1. 

 

 

Rys. 1 Uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5 

 

2.7.2. Zawartość cementu 

 Zawartość cementu nie powinna być mniejsza od minimalnych wartości podanych w 

tablicy 3. 
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   Tablica 3. Minimalna zawartość cementu w mieszance wg PN-EN 14227-1 

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, 

mm 

Minimalna zawartość 
spoiwa, % m/m 

> 8,0 do 31,5 3 

2,0 do 8,0 4 

< 2,0 5 
 

2.7.3. Zawartość wody 

 Zawartość wody należy określić zgodnie z PN-EN 13286-2. 

2.7.4. Warunki przygotowania i pielęgnacji próbek 

 Próbki walcowe, zagęszczane ubijakiem Proctora, powinny być przygotowane zgodnie z 

PN-EN 13286-50. 

 Próbki należy przechowywać przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem 

przed wysychaniem (w komorze o wilgotności powyżej 95% - 100% lub w wilgotnym 

piasku) i następnie zanurzyć na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasycenie próbek 

wodą odbywa się pod ciśnieniem normalnym i przy całkowitym ich zanurzeniu w wodzie. 

2.7.5. Badanie wytrzymałości 

 Badanie wytrzymałości na ściskanie (System I) należy przeprowadzić na próbkach 

walcowych przygotowanych metodą Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy 

wykorzystaniu metody badawczej zgodnej z PN-EN 13286-41. Próbki powinny być 
pielęgnowane zgodnie z 2.7.4. 

 Wytrzymałość na ściskanie określonej mieszanki powinna być oznaczana zgodnie z PN-

EN 13286-41 po 28 dniach pielęgnacji. 

2.7.6. Badanie mrozoodporności 

 Wskaźnik mrozoodporności mieszanki związanej cementem określany jest stosunkiem 

wytrzymałości na ściskanie RC
Z-O próbki po 28 dniach pielęgnacji i po 14 cyklach zamrażania 

i odmrażania do wytrzymałości na ściskanie RC próbki po 28 dniach pielęgnacji zgodnie z 

2.7.4. 

 Wskaźnik mrozoodporności = RC
Z-O/RC 

 Próbki do oznaczania wskaźnika mrozoodporności należy przechowywać przez 28 dni w 

temperaturze pokojowej z zabezpieczaniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotności 

95% - 100% lub w wilgotnym piasku. Następnie zanurzyć należy je całkowicie na 1 dobę w 

wodzie, a następnie w ciągu kolejnych 14 dni poddać cyklom zamrażania i odmrażania. 

 Jeden cykl zamrażania i odmrażania polega na zamrażaniu próbki w temp. -23 ± 2°C 

przez 8 godzin i odmrażania w wodzie o temp. +18 ± 2°C przez 16 godz. 

 Oznaczenie wskaźnika mrozoodporności należy przeprowadzać na 3 próbkach i do 

obliczeń przyjmować średnią. Wynik badania różniący się od średniej o więcej niż 20% 

należy odrzucić a jako miarodajną wartość wytrzymałości na ściskanie RC
Z-O, RC należy 

przyjąć średnią obliczoną z pozostałych dwóch wyników, z dokładnością 0,1. 
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2.8. Wymagania dla mieszanek związanych cementem 

 Mieszanka związana cementem do warstwy podbudowy powinna spełniać wymagania 

podane w tablicy 4. 

 

  Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek związanych cementem 

L.p. Właściwość 
Wymagania 

Uwagi Warstwa 

wyrównawcza 

Podbudowa 

zasadnicza 

1.0 Składniki 

1.1 Cement wg. PN-EN 197-1 - 

1.2 Kruszywo tablica 2 - 

1.3 Woda zarobowa pkt. 2.4 - 

2.0 Mieszanka 

2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne uziarnienia  

 - mieszanka CBGM 0/31,5 

mm 
rysunek 1 

- 

2.2  Minimalna zawartość 
cementu 

tablica 3 
 

2.3 

Zawartość wody pkt. 2.7.3 

Ustalenie na 

podstawie 

PN-EN 13286-2 

2.4 
Wytrzymałość na ściskanie 

(system I) – klasa 

wytrzymałości RC 

klasa C 5/6 (nie więcej niż 
10,0MPa) 

Badanie wg  

PN-EN 13286-41 

po 28 dniach 

pielęgnacji 

2.5 
Mrozoodporność ≥ 0,7 

Badanie 

wg pkt. 2.7.6  

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania podbudowy 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z mieszanki związanej cementem, 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania mieszanki betonowej. 

Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 

wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w 

stosunku do masy zarobu: kruszywo ±3 %, cement ±0,5 %, woda ±2 %. Inspektor 

Nadzoru może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 

− walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczenia lub płyty wibracyjne, 

− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 

do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych, 

− innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 Użyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru. 
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4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można 

przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 

zawilgoceniem. 

 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody, 

 Transport mieszanki powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi 

Środki transportu powinny umożliwiać przewóz mieszanki betonowej do miejsca jej 

wbudowania bez zmiany konsystencji, segregacji składników, zanieczyszczenia mieszanki i  

przed rozpoczęciem twardnienia. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt5. 

5.2. Projektowanie mieszanki 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki 

związanej cementem oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 

materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez 

Inspektora Nadzoru. 

Procedura projektowa powinna być oparta na próbkach laboratoryjnych i/lub polowych 

przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych 

właściwościach jak te, które będą zastosowane. 

Projektowanie mieszanki związanej cementem polega na: 

− doborze kruszywa do mieszanki, 

− doborze ilości cementu, 

− doborze ilości wody. 

Skład mieszanki projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (system I), 

zagęszczanym metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1. 

Wytrzymałość na ściskanie RC określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 

powinna być równa lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy 

wytrzymałości. 

Określone w badaniu progowe ilości wody powinny uwzględniać właściwe zagęszczenie i 

oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. 

Należy określić procentowy udział składników w stosunku do całkowitej masy mieszanki w 

stanie suchym oraz uziarnienie i gęstość objętościową. 
Proporcję należy określić laboratoryjnie i/lub na podstawie praktycznych doświadczeń z 

mieszankami wykonywanymi z tych samych składników i w tych samych warunkach. 

spełniające wymagania ST. 
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5.3. Właściwości mieszanki związanej cementem 

Mieszanki związane cementem powinny spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

5.4. Warunki przystąpienia do robót 

 Podbudowa z mieszanki związanej cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy 

temperatura powietrza jest niższa niż 5°C oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 

5.5. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod warstwę z mieszanki związanej cementem powinno być przygotowane 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiednimi ST. 

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

 Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie 

laboratoryjnej należy wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i 

gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 

 Składniki mieszanki powinny być dozowane wagowo lub objętościowo. 

 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie 

 Układanie warstwy z mieszanki chudego betonu należy wykonywać układarkami 

mechanicznymi, poruszającymi się po prowadnicach. 

 Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki chudego betonu przy wykonywaniu 

małych robót, w tym o nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu zgody Inspektora 

Nadzoru. 

 Przy układaniu mieszanki związanej cementem za pomocą równiarek konieczne jest 

stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może 

odbywać się tylko w wyjątkowych wypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru. 

Przed ułożeniem mieszanki podłoże należy zwilżyć wodą. 
 Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej 

zagęszczanie.  Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój 

poprzeczny i jednolity wygląd. 

 Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

niż Is=1,00 według próby Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50. Zagęszczanie powinno być 
zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 

 Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją +1% i –2% jej wartości. 

5.8. Pielęgnacja podbudowy 

Podbudowa z mieszanki związanej cementem powinna być natychmiast po zagęszczeniu 

poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z podanych 

sposobów: 

− skropienie preparatem pielęgnacyjnym nie wpływającym negatywnie na wiązanie 

betonu, posiadającym aprobatę techniczna i zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru, 

− przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego ułożoną na 

zakład co  najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy 

przez wiatr. 

− przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 dni, 

− przykrycie warstwą piasku i utrzymanie w stanie wilgotnym przez co najmniej 7dni. 
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Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być 
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 

dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za 

zgodą Inspektora Nadzoru 

 Koszt napraw uszkodzeń spowodowanych przez ruch albo czynniki atmosferyczne 

obciąża Wykonawcę. 

5.9. Utrzymanie podbudowy 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona 

przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora 

Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie 

uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch, na własny koszt. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 

uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 

śniegu i mróz. 

 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych 

opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

 Podbudowa z mieszanki związanej cementem musi być przed zimą przykryta co najmniej 

jedną warstwą. 
 

6. Kontrola jakości  robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólna zasada kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. ‘Wymagania ogólne’ 

pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,  

kruszywa oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

 Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach 2 i 5 

niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z 

mieszanki związanej cementem podano w tablicy 5. 
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 Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalne ilości 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy na 

jedno badanie 

1 Właściwości kruszywa 
dla każdej partii kruszywa i przy każdej 

zmianie kruszywa 

2 Właściwości wody dla każdego wątpliwego źródła 

3 Właściwości cementu dla każdej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 600 m2 

5 Wilgotność mieszanki 1 600 m2 

6 Zagęszczenie mieszanki 2 600 m2 

7 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 3 próbki 400 m2 

8 Mrozoodporność 
przy projektowaniu i w przypadkach 

wątpliwych 

 

6.3.2. Właściwości kruszywa 

 Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej 

partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami tablicy 2. 

6.3.3. Właściwości cementu 

 Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w tablicy 1. 

6.3.4. Właściwości wody 

 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-EN 1008. 

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem 

cementu. Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 933-1. 

 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 

6.3.6. Wilgotność mieszanki 

 Wilgotność mieszanki związanej cementem powinna być równa wilgotności optymalnej, 

określonej w recepcie z tolerancją +1%, -2% jej wartości. 

6.3.7. Zagęszczenie warstwy 

 Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od Is=1,00 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z 

próbą Proctora wg PN-EN 13286-41. 

6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie należy badać zgodnie z pkt. 2.7.5. 

Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w     

tablicy 4. 
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6.3.7. Mrozoodporność 

Mrozoodporność należy badać zgodnie z pkt. 2.7.6. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanej podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z mieszanki 

związanej cementem 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i  pomiarów 

1 Szerokość 2 razy 

2 Równość podłużna co 20 m łatą 

3 Równość poprzeczna 2 razy 

4 Spadki poprzeczne*) 2 razy 

5 Rzędne wysokościowe co10m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

 

6.4.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 

cm, -5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z 

normą BN-68/8931-04.  

 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 9 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 

tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 0 cm, -2 cm. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy pomocniczej z 

chudego betonu. 
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8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie prowadzonych robót, 

− zakup i dostarczenie materiałów do wykonania robót lub zakup gotowej mieszanki,  

− opracowanie recepty, 

− wyprodukowanie mieszanki, 

− transport mieszanki na miejsce wbudowania, 

− przygotowanie podłoża, 

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

urządzeń pomocniczych, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 

− pielęgnacja wykonanej podbudowy, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-EN 197-1 

 

Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 197-2 Cement - Część 2: Ocena zgodności 

PN-EN-196 Metody badania cementu 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewania. 

PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości. 

PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 

lub łamania kruszyw grubych 

PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości 

drobnych cząstek. Badania błękitem metylowym. 

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabnianie 

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości ziaren i nasiąkliwości 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
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stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 13286-2 Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą 
Proctora. 

PN-EN 13286-41 Metoda oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych 

spoiwem hydraulicznym. 

PN-EN 13286-50 Metoda sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą 
aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym. 

PN-EN1008 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

10.2. Inne dokumenty 

WT-5 2010  Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym dla dróg krajowych. Wymagania 

techniczne. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni chodnika z 

dopuszczeniem ruchu rowerowego z betonu asfaltowego, które będą wykonywana w ramach 

zadania pn. „Przebudowa chodników i miejsc postojowych na ulicy Szamotulskiej w 

Poznaniu”. Inwestycja została podzielona na etapy: 

• ETAP 1 – Odcinek od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego 

• ETAP 2 – Odcinek od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i obejmują: 

− ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm – KR1 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego 

o określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca 

określone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona. 

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu 

do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa 

na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy 

z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 

asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu 

sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) 

wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu 

i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5.  

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Asfalt 

 Należy zastosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN-12591: 

2010. 

         Tablica 1.Wymagania dla asfaltu drogowego gatunku 50/70 

Lp. Właściwości Metoda badań 
Wymagania 

KR3 

50/70 

Właściwości obligatoryjne 

1 Penetracja w 25oC; 0,1 mm PN-EN 1426 50 – 70 

2 Temperatura mięknienia; °C PN-EN 1427 46 – 54 

 Odporność na starzenie w 163°C 

PN-EN 12607-1  

 

3 Pozostała penetracja; % ≥ 50 

4 Wzrost temperatury mięknienia; °C ≤ 9 

5 Zmiana masy*) (w. bezwzględna); % ≤ 0,5 

6 Temperatura zapłonu; °C PN-EN ISO 2592 ≥ 230 

7 Rozpuszczalność; % PN-EN 12592 ≥ 99,0 

Właściwości uwzględniające szczególne warunki krajowe 

8 Indeks penetracji 
PN-EN 12591 

załącznik A 
NR 

9 Lepkość dynamiczna w 60°C; Pa*s PN-EN 12596 NR 

10 Temperatura łamliwości wg Fraassa; °C PN-EN 12593 ≤ - 8 

11 Lepkość kinematyczna w 135°C; mm/s PN-EN 12595 NR 

*) Zmiana masy może być wartością dodatnią lub ujemną 
NR – brak wymagań można zastosować w sytuacji, gdy dla danej właściwości brak jest wymagań 
krajowych w miejscu zamierzonego stosowania. 

  

 

2.3. Kruszywo  

 Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 

13043 i WT-1 Kruszywa 2014, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. 
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2.3.1. Kruszywo grube 

Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego 

Właściwości kruszywa 

Wymagania wobec kruszyw w 

zależności od kategorii ruchu 
Metoda badań 

według 
KR1 i KR2 

Uziarnienie, kategoria nie niższa niż: GC85/20 PN-EN 933-1 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie 

większe niż wg kategorii: 

G25/15 

G20/15 

G20/17,5 

PN-EN 933-1 

Zawartość pyłów, kategoria nie wyższa niż: f2 PN-EN 933-1 

Kształt kruszywa, kategoria nie wyższa niż: FI25 lub SI25 
PN-EN 933-3 lub 

PN-EN 933-4 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 

przekruszonej i łamanej w kruszywie 

grubym, kategoria nie niższa niż: 
Cdeklarowana PN-EN 933-5 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie, 

badana na kruszywie o wymiarze 10/14, 

kategoria nie wyższa niż: 
LA30 

PN-EN 1097-2 

rozdział 5 

Odporność na polerowanie kruszywa (badana 

na normowej frakcji kruszywa do mieszanki 

mineralno-asfaltowej), kategoria nie niższa 

niż: 

PSV44 PN-EN 1097-8 

Gęstość ziaren deklarowana przez producenta 
PN-EN 1097-6 

rozdział 7,8 lub 9 

Nasiąkliwość deklarowana przez producenta 
PN-EN 1097-6 

rozdział 7,8 lub 9 

Mrozoodporność w 1% NaCl, badana na 

kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16, lub 

8/16,wartość nie wyższa niż w %: 

10 PN-EN 1367-6 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu, kategoria: SBLA PN-EN 1367-3 

Skład chemiczny – uproszczony opis 

petrograficzny 
deklarowany przez producenta PN-EN 932-3 

Grube zanieczyszczenia lekkie; kategoria nie 

wyższa niż: 
mLPC0,1 PN-EN 1744-1 p.14.2 

 

2.3.2. Kruszywo drobne 

Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu 

do D≤8 mm do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości kruszywa 

Wymagania wobec kruszyw w 

zależności od kategorii ruchu Metoda badania według 

KR3 

Uziarnienie, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 PN-EN 933-1 

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 

większe niż wg kategorii: 
GTCNR PN-EN 933-1 

Zawartość pyłów, kategoria nie wyższa Ƒ16 PN-EN 933-1 
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niż: 

Jakość pyłów, kategoria nie wyższa niż: MBF10 PN-EN 933-9 

Kanciastość kruszywa drobnego lub 

kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o 

ciągłym uziarnieniu, kategoria nie niższa 

niż: 

ECSDeklarowana PN-EN 933-6, rozdział 8 

Gęstość ziaren deklarowana przez producenta 
PN-EN 1097-6, rozdz. 

7,8 lub 9 

Nasiąkliwość deklarowana przez producenta 
PN-EN 1097-6 rozdział 

7,8 lub 9 

Grube zanieczyszczenia lekkie, kategoria 

nie wyższa niż: 
mLPC0,1 PN-EN 1744-1 p.14.2 

 

2.3.3. Wypełniacz 

Tablica 4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Właściwości wypełniacza 

Wymagania wobec 

wypełniacza Metoda badań według 

KR1 i KR2 

Uziarnienie zgodnie z tablicą 24 PN-EN 933-10 

Jakość pyłów; kategoria nie wyższa od: MBF10 PN-EN 933-9 

Zawartość wody, nie wyższa od: 1%(m/m) PN-EN 1097-5 

Gęstość ziaren 
deklarowana przez 

producenta 
PN-EN 1097-7 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 

wypełniaczu: wymagana kategoria 
V28/45 PN-EN 1097-4 

Przyrost temperatury mięknienia, wymagana 

kategoria: 
∆R&B8/25 PN-EN 13179-1 

Rozpuszczalność w wodzie, kategoria nie 

wyższa niż: 
WS10 PN-EN 1744-1 

Zawartość CaCo3 w wypełniaczu wapiennym; 

kategoria: 
CC70 PN-EN 196-21 

Zawartość wodorotlenku wapnia w 

wypełniaczu mieszanym; wymagana kategoria 
Ka 20 PN-EN 459-2 

„Liczba asfaltowa” BNDeklarowana PN-EN 13179-2 

 

2.4. Środek adhezyjny 

 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy zastosować środek adhezyjny, tak 

aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 

12697-11, metoda A po 6 h obracania, wynosiła co najmniej 80%. 

 Środek adhezyjny należy stosować w przypadku, gdy przyczepność asfaltu do kruszywa 

oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-11 część A (kruszywo 8/11 jako podstawowe) jest 

mniejsza niż 80%. 
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 Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić co najmniej 80% przy 

jednoczesnym spełnieniu odporności gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie 

wody wg PN-EN 12697-12. 

 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom Aprobaty Technicznej oraz 

powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru na podstawie badan mieszanki. 

 Pochodzenie, rodzaj i właściwości powinny być deklarowane. 

 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w 

warunkach określonych przez producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z  

tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 

różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 

lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 

– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 

opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

 Do uszczelnienia i smarowanie bocznych krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg 

PN-EN 12591, asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. 

Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych (w zależności jaki 

był zastosowany w mieszance mineralno-asfaltowej). 

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować  kationowe emulsje 

asfaltowe według PN-EN 13808 oraz zgodnie z ST D-04.03.01.  

 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w 

stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do 

opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu 

asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z niżej wymienionego sprzętu  

– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 

– skrapiarka, 

– walce stalowe gładkie,  

– walce ogumione 

– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
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– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

– sprzęt drobny. 

 Sprzęt stosowany do wykonania robót powinien być zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

  
4.2.1. Asfalt 

  Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w 

instalacje umożliwiające podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we 

własne urządzenia grzewcze oraz w zawory spustowe. 

4.2.2. Wypełniacz 

 Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich 

cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek 

pneumatyczny. 

4.2.3. Kruszywo 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Emulsja asfaltowa 

 Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 

beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem 

emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. 

Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie 

wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami 

samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed 

wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem 

powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas 

transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie 

temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu 

mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki 

antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie na mieszankę. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z 

jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury produkcji i wbudowania. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki 

mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 

materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez 

Inwestora. 

 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

- doborze składników mieszanki, 

- doborze optymalnej ilości asfaltu, 

- określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników wymaganiami 

podanymi w  niniejszej ST. 

 Ponadto receptę na mieszankę mineralno-asfaltową należy wykonać przy każdej zmianie 

dostawcy lub złoża materiału, jak również po stwierdzeniu w trakcie badań kontrolnych 

zmiany cech produkowanej mieszanki. 

 Sprawozdanie z przeprowadzonego badania typu, powinno zawierać kompletny zestaw 

wyników badań określających przydatność funkcjonalną mieszanki mineralno-asfaltowej z 

optymalną zawartością asfaltu i powinno dowodzić, że spełnione są wszystkie wymagania 

wyrobu (określone w niniejszej ST) wytworzonego na podstawie opracowanego projektu 

recepty. 

 Skład mieszanki ( receptę ) należy projektować z minimum trzema wariantami zawartości 

asfaltu, w granicach dopuszczalnych odchyłek. 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna spełniać wymagania określone w niniejszej ST 

w całym zakresie dopuszczalnych zawartości asfaltu w mieszance. 

 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 

warstwy ścieralnej 

Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC 11 S 
KR1 i KR2 

Wymiar sita #, [mm] od do 

16 100 - 
11,2 90 100 

8 70 90 
5,6 - - 
2,0 30 55 

0,125 8 20 
0,063 5,0 11,0 

Zawartość lepiszcza, 

minimum (*) Bmin5,8 
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 (*) Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszank8ch mineralno-asfaltowych jest 

określona przy założeniu gęstości mieszanki mineralnej 2,650Mg/m3 Jeżeli stosowana mieszanka ma 

inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należ pomnożyć 
przez współczynnik α wg równania: 

 

d
ρ

α 650,2=  

 

  Bmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawartość lepiszcza w mieszance mineralno-

asfaltowej przy projektowaniu jej docelowego wg wymagań określonych w niniejszej ST, 

będąca sumą lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepiszcza efektywnego, wiążącego 

kruszywo mineralne w mieszance. 

 Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna być 
wyższa od podanego Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd 

dozowania składników i błąd badania. 

 Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji – jest to lepiszcze 

rozpuszczalne (tworzące błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa ) w projektowanej mieszance 

mineralno-asfaltowej (recepcie) nie uwzględniająca lepiszcza zaabsorbowanego przez 

kruszywo 

 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6. 

 

 Tablica 6. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej, KR3 

Właściwość 
Warunki zagęszczania 

wg PN-EN 13108-20 
Metoda warunki badania 

AC 11 S 

KR1 i KR2 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 

2 x 50 uderzeń 
PN-EN 12697-8, p.4 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Wolne 

przestrzenie 

wypełnione 

lepiszczem 

C.1.2, ubijanie, 

2 x 50 uderzeń 
PN-EN 12697-8, p.5 

VFBmin75 

VFBmax93 

 

Zawartość 
wolnej 

przestrzeni w 

mieszance 

mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 

2 x 50 uderzeń 
PN-EN 12697-8, p.5 

VMAmin14 

 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1, ubijanie, 

2 x 35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 

przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem 

zamrażania *), badanie 

w 25°C 

ITSR90 

*) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem 

zamrażania podano w załączniku 1 WT-2 2014 

 

 Przy zagęszczeniu próbek laboratoryjnych mieszanek mineralno-asfaltowych należy 

stosować temperaturę mieszanki dla stosowanego asfaltu: 

− 50/70  140ºC± 5ºC 



 

ST D.05.03.05b 

108 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

  

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn 

i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 

mieszanki). 

 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 

wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 

dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 

Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 

względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 

 Asfalt w zbiorniku  powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 

termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 

 

Temperatura asfaltu w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać: 

− 180o C  - dla asfaltu drogowego 50/70   

 

 Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby 

mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. 

 Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od 

najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej poniżej. Najniższa 

temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 

najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po 

wytworzeniu w wytwórni. 

 

Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki powinna wynosić: 

− od 140o C do 180o C  - z  asfaltu drogowego 50/70   

 

 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod 

warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, 

rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich 

składu: 

− zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 

− zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 

− zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m). 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca) pod warstwę ścieralną z betonu 

asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein. 
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 Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę ścieralną nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 7. 

 

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową 
lub równoważną metodą) 

Lp. Klasa drogi 
Maksymalna nierówność podłoża pod 

warstwę ścieralną [mm] 

1. Drogi klasy Z 9 

 

 W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże 

należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

 Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być 
pokryte materiałem uszczelniającym zgodnie z punktem 2.5 zaakceptowanym przez 

Inspektora Nadzoru. 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 

 Przed rozłożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże 

(z warstwy wiążącej asfaltowej), należy skropić emulsją asfaltową, w celu zapewnienia 

odpowiedniego połączenia międzywarstwowego zgodnie z ST D-04.03.01. 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 

otoczenia  jest nie niższa niż: 

• +5°C – przed przystąpieniem do robót 

• +10°C – w czasie robót 

 Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża 

 Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym 

podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s). 

 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 

temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 

otoczenia. 

5.7. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

  
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w 

układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 

dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne. 

  Rozkładarka powinna poruszać się ze stałą prędkością i bez zbędnych zatrzymywań 

(np. w oczekiwaniu na kolejny samochód z gorącą mieszanką). 
  Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana, co 20 m, w co najmniej 

trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone. 

 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 

temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3. 

 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem 

przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. Do warstw z betonu asfaltowego należy 
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stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce 

ogumione. 

 Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, zabrania 

się postoju walca na ciepłej nawierzchni. 

 Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi, a na odcinku 

łuku o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi ku górze. 

Właściwości wykonanej warstwy wiążącej i wyrównawczej powinny spełniać warunki 

podane w tablicy 8 

 

 

Właściwości wykonanej warstwy ścieralnej powinny spełniać warunki podane w tablicy 8 

Tablica 8. Właściwości warstwy AC 

 

Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 

grubość 
warstwy 

technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 

zagęszczenia 

[%] 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 

warstwie 

[%(v/v)] 

AC11S,   KR1 5,0  ≥ 98 1,5 ÷ 4,0 

 

5.9. Połączenia technologiczne 

  

 Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne 

 Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 

do osi drogi. 

 W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, 

wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane 

lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. 

 W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo 

złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 

 Złącza podłużne między pasami kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć 
względem siebie o co najmniej 15cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. 

 Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 

technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2m w kierunku 

podłużnym do osi jezdni. 

 Sposób wykonywania połączeń technologicznych i uszczelnień powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 

znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót, określone przez Inspektora Nadzoru. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru 

do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

  

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej podano w tablicy 9. 

 

Tablica 9. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i 

wbudowywania betonu asfaltowego w warstwę wiążącą 
Lp. Rodzaj badania Minimalna częstotliwość 

I. Badania kruszyw 
1. - uziarnienie kruszywa 1 raz na 2000 ton i w przypadku wątpliwości 
2. - kształt, wskaźnik ziaren rozkruszonych itp. W przypadku wątpliwości 
3. - uziarnienie wypełniacza Wg wskazań planu jakości producenta 

II. Badania asfaltu 

1. 
- penetracja w 25°C, lub 
- temperatura mięknienia metodą PiK 

1 raz na każde 300 ton dostawy 

III. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej 
1. - temperatura składników Dozór ciągły 

2. - temperatura mieszanki 
Każdy samochód po załadunku i w czasie 

wbudowania 

3. - zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki 
Nie rzadziej niż minimalna częstość badań 
wynikająca z PPZ wg normy PN-EN 13108-

21 tablica A.3, kategoria Z 

4. 
- właściwości próbek mieszanki mineralno- 

asfaltowej pobranej z wytwórni / zawartość 
wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla 

Jeden raz dziennie 

 

 

6.3.2. Dopuszczalne odchyłki 

  

6.3.2.1. Uwagi ogólne 

 Na etapie oceny jakości wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartości 

graniczne i tolerancje, w których uwzględniono: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, 

dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy chyba, że w 

konkretnym przypadku podano inaczej. 

 Wszystkie właściwości materiałów składowych oraz wyprodukowanej mieszanki 

mineralno-asfaltowej powinny być zgodne a wymaganiami niniejszej specyfikacji w 
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granicach dopuszczalnych odchyłek. 

 Właściwości te należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek materiałów 

składowych jak i mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza 

kompletne wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek 

pobranych z wykonanej nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku 

Wykonawca zaproponuje procedurę pobrania próbek i przygotowania ich do badań oraz 

uzgodni ją z Inspektorem Nadzoru. 

 

6.3.2.2. Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki 

 Badania kontrolne składu mieszanki mineralno-asfaltowej polegają na wykonaniu 

ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 i oznaczeniu składu ziarnowego wg PN EN 12697-2. 

 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno – asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji podano w Tablicy 10. 

 

Tablica 10. Dopuszczalne odchyłki zawartości składników w zależności od ilości badań 

AC 11 (drobnoziarnista mm-a D<16,0 mm) 

Rodzaj składników mm-a (kruszywo 

przechodzące i asfalt) 

Liczba wyników badań 

1 2-4 ≥5 

zawartość kruszywa grubego o największym 

wymiarze wraz z nadziarnem 
-8,0 +5,0% -5,8 +4,5% ± 4,0% 

zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 

mm 
± 8,0% ± 5,5% ± 3,0% 

zawartość kruszywa o wymiarze od 0,063 mm 

do 2 mm 
± 8,0% ± 5,5% ± 3,0% 

zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125mm, ± 4,0 % ± 3,0% ± 2,0 % 

zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063mm ± 3,0 % ± 2,7 % ± 1,5% 

Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego ± 0,50% ± 0,40% ± 0,30% 

 

6.3.3. Zawartość wolnych przestrzeni 

 Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla należy określić metodą opisaną w 

normie PN-EN 12697-8. Gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być zbadana 

według metody A, w wodzie, opisanej w normie PN-EN 12697-5. Gęstość objętościowa 

próbek Marshalla  wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania należy określić 
metodą B, w stanie nasyconym powierzchniowo suchym, według PN-EN 12697-6.  

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla powinna mieścić się w granicach 

podanych w tablicy 6. 

 

6.3.4. Badanie właściwości kruszywa i asfaltu 

  

 Właściwości kruszyw i asfaltu podane w tablicy 9 należy kontrolować z częstotliwością 
podaną w tablicy 9. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. 

 

 Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. 
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6.3.5. Pomiar temperatury składników mieszanki 

 Z częstotliwością podaną w tablicy 9 należy kontrolować temperaturę składników 

mieszanki. Pomiar polega na odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów 

zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 

punkcie 5.3. 

 

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki 

 Temperaturę betonu asfaltowego należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w czasie 

wbudowywania w nawierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą 
wgłębną. Wyniki powinny być zgodne z temperaturami technologicznymi podanymi w 

punkcie 5.3. 

6.4. Badanie cech geometrycznych warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego podaje tablica 11. 

 

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy wiążącej z 

betonu asfaltowego 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość warstwy co 50 m 

2. Równość podłużna w sposób ciągły lub łatą co 10m 

3. Równość poprzeczna łatą co 5m 

4. Spadki poprzeczne co 20 m 

5. Rzędne wysokościowe co 20 m 

6. Złącza podłużne i poprzeczne każde złącze (ocena wizualna) 

7. Krawędź warstwy cała długość 

8. Wygląd zewnętrzny cała powierzchnia wykonanego odcinka 

9. Grubość warstwy 

2 próbki z każdego wykonanego odcinka 10. Zagęszczenie warstwy 

11. Wolna przestrzeń w warstwie 

 
 

6.4.2. Równość podłużna warstwy 

 Pomiary równości podłużnej należy wykonać w środku każdego ocenianego pasa. 

 Do oceny równości podłużnej warstwy należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty i 

klina lub metody równoważnej. Pomiar łatą wykonuje się nie rzadziej, niż co 10 m. 

 Wymagana równość podłużna (określona metodą łaty i klina) jest określona przez 

wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów 

stanowiących 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez 

odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
Wartości odchyleń, wyrażone w mm określa Tablica 12. 
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                    Tablica 12. 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Wartość odchyleń 

równości podłużnej 

L Pasy ruchu max. 9 mm 

 

6.4.3. Równość poprzeczna 

 Do oceny równości poprzecznej należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty i klina 

lub metody równoważnej. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi, na 

każdym ocenianym pasie ruchu. 

 Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartości odchyleń pomiarów 

stanowiących 90% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.  Odchylenie 

równości oznacza największą odległość między łata a mierzoną powierzchnią w danym 

profilu. Wartości odchyleń, wyrażone w mm określa Tablica 13. 

               Tablica 13 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Wartość odchyleń 

równości podłużnej 

L Pasy ruchu max. 9 mm 

 

6.4.4. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego nie może się różnić od szerokości 

projektowanej o więcej niż +5cm. 

6.4.5. Spadki poprzeczne warstwy 

 Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy sprawdzać spadek poprzeczny warstwy. 

Sprawdzenie polega na przyłożeniu łaty i pomiar prześwitu klinem lub metodą równoważną.  
 Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, 
z tolerancją ± 5cm. 

6.4.7. Rzędne wysokościowe 

 Rzędne wysokościowe warstwy ścieralnej mierzone co 10m na prostych i co 10m na osi 

podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną 
tolerancją ± 1 cm. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 

wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy 

powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

 Krawędzie warstwy ścieralnej powinny być  wyprofilowane  a w miejscach gdzie zaszła 

konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 
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6.4.10. Wygląd warstwy 

 Wygląd zewnętrzny warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, sprawdzony wizualnie, 

powinien być jednorodny, bez spękań miejsc przeasfaltowanych i porowatych oraz 

deformacji, plam i wykruszeń. 

6.4.11. Grubość wykonanej warstwy 

 Grubości wykonanej warstwy należy sprawdzać z częstotliwością podaną w tablicy 11,  

na podstawie wyciętych próbek metodą wg 12697-36. Grubość pojedynczej próbki i średniej 

z wielu prób nie może różnić się od grubości projektowanej podanej w tablicy 8 o więcej niż 
+/-10%. 

6.4.12. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Z częstotliwością podaną w tablicy 11, należy sprawdzać wskaźnik zagęszczenia warstwy,  

na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, poprzez porównanie gęstości objętościowej 

wyciętych próbek z gęstością objętościową próbek Marshalla formowanych w dniu 

wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Określanie gęstości należy wykonywać metodą 
hydrostatyczną wg normy PN-EN 12697-6. Wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż 
podany w tablicy 8  

6.4.13. Wolna przestrzeń w zagęszczonej warstwie 

 Z częstotliwością podaną w tablicy 11, należy sprawdzać wolną przestrzeń w warstwie 

według normy PN-EN 12697-8. Badania gęstości według normy PN-EN 12697-5 i gęstości 

objętościowej według normy PN-EN 12697-6, należy wykonać na próbkach wyciętych z 

nawierzchni. Wynik powinien mieścić się w przedziale podanym w tablicy 8. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej 

nawierzchni z betonu asfaltowego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 

niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego (AC S)  

obejmuje: 
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− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie prowadzonych robót,  

− opracowanie recepty laboratoryjnej, 

− zakup i dostarczenie materiałów, 

− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie zatwierdzonej recepty 

laboratoryjnej i jej transport na miejsce wbudowania, 

− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 

krawężników, 

− mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

− wykonanie i zabezpieczenie złączy, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-EN 932-3: 

1999/A1:2004 

Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 

2. PN-EN 933-1: 2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 

3. PN-EN 933-3: 2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

4. PN-EN 933-4: 2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

5. PN-EN 933-5: 

2000/A1:2005 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w 

wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

6. PN-EN 933-6: 2002 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 

właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

7. PN-EN 933-9 

+A1:2013-07 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

8. PN-EN 1097-2: 

2010 

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: 

Ocena zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy 

(przesiewanie w strumieniu powietrza) 

9. PN-EN 1097-2: 

2010 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

10. PN-EN 1097-3: 

2000 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

11. PN-EN 1097-4: 

2008 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, 

zagęszczonego wypełniacza 

12. PN-EN 1097-5: 

2008 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce 

z wentylacją 
13. PN-EN 1097-6: 

2013-11 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –

Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

14. PN-EN 1097-7: 

2008 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda 

piknometryczna 

15. PN-EN 1367-1: Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
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2007 działanie czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie 

mrozoodporności 

16. PN-EN 1367-3: 

2002 

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 

działanie czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie 

bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

17. PN-EN 1426: 2009 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
18. PN-EN 1427: 2009 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 

19. PN-EN 1744-1 

+A1:2013-05 

Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

20. PN-EN 12591: 2010 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów 

drogowych 

21. PN-EN 12592: 2009 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

22. PN-EN 12593: 2009 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury 

łamliwości Fraassa 

23. PN-EN 12606-1: 

2009 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – 

Część 1: Metoda destylacyjna 

24. PN-EN 12697-5: 

2010 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości 

25. PN-EN 12697-6: 

2012 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości 

objętościowej metodą hydrostatyczną 
26. PN-EN 12697-8: 

2005 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie 

zawartości wolnej przestrzeni 

27. PN-EN 12697-11: 

2012 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie 

powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

28. PN-EN 12697-12: 

2008 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie 

wrażliwości na wodę 
29. PN-EN 12697-13: 

2005 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar 

temperatury 

30. PN-EN 12697-18: 

2007 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie 

lepiszcza 

31. PN-EN 12697-22: 

+A1:2008 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

32. PN-EN 12697-27: 

2005 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

33. PN-EN 12697-36: 

2005 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie 

grubości nawierzchni asfaltowych 

34. PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

35. PN-EN 13108-1: 

2008 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 

asfaltowy 

36. PN-EN 13108-20: 

2008 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: 

Badanie typu 
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37. PN-EN 13108-21: 

2008 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: 

Zakładowa kontrola produkcji 

38. PN-EN 13179-1: 

2013-10 

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

39. PN-EN 13179-2: 

2002 

Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 

bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

40. PN-EN 13808: 2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 

41. PN-EN 14023: 2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 

42. PN-EN 14188-1: 

2010 

Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na 

gorąco 

43. PN-EN 14188-2: 

2010 

Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na 

zimno 

10.2. Wymagania techniczne 

44. WT-1 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach krajowych. 

45. WT-2 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. 

10.3. Inne dokumenty 

46. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – tekst 

jednolity Dziennik Ustaw, poz. 124, Warszawa 29.01.2016. 

47. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna 

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii 

Drogowej, Gdańsk 11.03.2013r. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z ułożeniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach 

zadania pn. „Przebudowa chodników i miejsc postojowych na ulicy Szamotulskiej w 

Poznaniu”. Inwestycja została podzielona na etapy: 

• ETAP 1 – Odcinek od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego 

• ETAP 2 – Odcinek od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 

nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmują: 

 

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej. gr.4cm (kolor szary – miejsca postojowe i zatoka postojowa), 

- wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów do posesji z płyt betonowych o 

wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej. gr.4cm (kolor szary), 

- pionową regulację naziemnych elementów istniejących i projektowanych sieci 

infrastruktury technicznej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony 

do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 

niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 

charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa 

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone 

w katalogu producenta: 
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1.  odmianę: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej 

(górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 

2.  barwę: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3.  wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta. 

4.  wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 

b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm 

i 100 mm. 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 

oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności 

przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. 

Kostki i płyty chodnikowe mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na 

powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym i płytom 

chodnikowym 

 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym 

na nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony 

w Tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 

do stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą 

odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha 
Załącznik 

normy 
Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów 

kostki, 

grubości 

< 100 mm 

≥ 100 mm 

C Długość 

 

 

 

± 2 

± 3 

Szerokość 

 

 

 

± 2 

± 3 

Grubość 

 

 

 

± 3 

± 4 

Różnica pomiędzy 

dwoma pomiarami 

grubości, tej samej 

kostki, powinna 

być ≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 

(jeśli maksymalne wymiary kostki 

> 300 mm), przy długości 

pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

C Maksymalna (w mm) 

wypukłość                      wklęsłość 

 

 

1,5                                    1,0 

2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie z 

udziałem soli odladzających (wg 

klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 0,5 kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie 

przy rozłupywaniu.  

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy 

pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa Obciążenie niszczące nie 
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Badanie przeprowadzić na 8 szt. mniejsze niż 250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 

wytrzymałość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) 

jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 

normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie  

(wg klasy 3 oznaczenia H normy) 

H Pomiar wykonany na tarczy 

Böhmego, 

wg zał. H mormy – badanie alternatywne 

≤18 000mm3/5000 mm2 

2.5 Nasiąkliwość E ≤ 5% 

2.6 Odporność na 

poślizg/poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana 

lub polerowana – zadawalająca odporność, 

jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 

odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 

zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 

zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania 

tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 

i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 

 

 

 

 

3.3 

Tekstura 

 

 

 

 

Zabarwienie (barwiona może być 

warstwa ścieralna lub cały 

element) 

 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 

producent powinien opisać rodzaj tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 

porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 

odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 

zmianami we właściwościach surowców i zmianach 

warunków twardnienia nie są uważane za istotne 

 

W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 

(np. na nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), 

wymagania wobec kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338. 

 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 

atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, 

który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). 

Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki 

żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować 

do barwienia: sadz i barwników organicznych). 

 

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni 

kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie 

do 2-3 lat. 

2.2.3. Składowanie kostek i płyt chodnikowych 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
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2.3. Materiały  na podsypkę i do wypełnienia spoin 

Należy zastosować następujące materiały: 

a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

− piasek naturalny wg PN-EN 13242, 

− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242, 

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 

wymagania PN-EN 13242, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania 

PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008, 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

− piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242, 

− piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-EN 13242, 

d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

− zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b)  

e) do wypełniania szczelin w nawierzchni z kostki domino ECO na podsypce cementowo-

piaskowej 

− drobny grys kamienny 

 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania 

po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i 

dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem 

z innymi materiałami kamiennymi. 

 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można 

przechowywać do: 

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, 

b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu 

i ścianach oraz podłogach suchych i czystych.  

 

Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną 

wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 

12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się 

w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych 

do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

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. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka 

sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich 
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ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać 

do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego. wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16 - 20 kN i powierzchnię płyty 

0,35 – 0,50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 Hz. 

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, 

prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.  

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych i płyt chodnikowych 

 Betonowe kostki brukowe i płyty chodnikowemogą być przewożone na paletach - 

dowolnymi środkami transportowymi. Kostki w trakcie transportu powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 

transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 

przed rozpyleniem. 

 Cement powinien być przewożony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Zalewę lub 

masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami 

transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 

zanieczyszczeniem. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5.  

5.2. Podsypka 

 Zgodne z Dokumentacją Projektową należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową 1:4. 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, 

wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne 

odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela 

się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7=10 MPa, R28=14 MPa. 

 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 

podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 

naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 

powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka 

powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. 

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
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Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po 

zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą 

grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 

nawierzchni z kostek o około 20 m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed 

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.3.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń 

ich układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku 

wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania 

Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu 

układania i wytwórni kostek, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 

wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.3.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać 

przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli 

w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy 

spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 

ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 

otoczenia. 

5.3.3. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej i płyt chodnikowych 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 

grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej 

partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 

układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 

wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym 

kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich 

ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć 

dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, 

tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym 

każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki 

nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, 

którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek 

i krawężników. 

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie 

ubijania podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. 

studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni 

tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 

elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 

wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 
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nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 

specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się 

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej 

w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 

robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 

wraz z podsypką. 

5.3.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 

(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka 

i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe 

mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić 

na kostki całe. 

5.3.5. Spoiny, szczeliny 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm 

do 5 mm. 

 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie 

spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek 

utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 

podłużnego nawierzchni. 

Po ułożeniu kostek należy: 

a) spoiny wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na 

podsypce piaskowej, 

b) spoiny wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli 

nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 

c) szczeliny w nawierzchni z kostki domino ECO na podsypce cementowo-piaskowej 

wypełnić drobnym grysem kamiennym 

 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu 

go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 

względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 

zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy 

na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami 

gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 

zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 

Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed 

zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków 

po cemencie itp. 

Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie 

oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami 

układania. 

5.4. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać 

do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. 
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Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą 

cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku 

o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 

Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) 

do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać 

do użytku. 

 

5.5. Pionowa regulacja włazów i elementów naziemnych istniejących sieci infrastruktury 
technicznej 

Wraz z postępem robót nawierzchniowych związanych z budową nawierzchni chodników 

należy wyregulować wysokościowo wszystkie pokrywy studni kanalizacyjnych, 

telekomunikacyjnych, zaworów i zasuw wodociągowych i gazowych znajdujących się w 

obrębie nawierzchni. Powierzchnię włazów tych elementów należy zlicować z powierzchnia 

układanych nawierzchni chodników lub zjazdów. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

a) w zakresie betonowej kostki brukowej 

− certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań 

cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inspektora Nadzoru, 

− wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pktu 2.2.2, 

b) w zakresie innych materiałów 

− ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, 

które budzą wątpliwości Inspektora Nadzoru. 

 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi 

Nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania wykonanych robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów nawierzchni z kostki podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 

Sprawdzenie podsypki 

(przymiarem liniowym lub 

metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w punktach 

dziennej działki roboczej: 

grubości, spadków i cech 

konstrukcyjnych w porównaniu 

z dokumentacją projektową i 

ST 

Wg pktu 5.4; odchyłki 

od projektowanej 

grubości ±1 cm 

2 Badania wykonywania  nawierzchni  z kostki 

 
a) zgodność z dokumentacją 

projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 

roboczej 
- 

 b) rzędne wysokościowe We wszystkich punktach Odchylenia: 
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(pomierzone instrumentem 

pomiarowym) 

charakterystycznych +1 cm; -2 cm 

 

c) równość w profilu podłużnym 

(wg BN-68/8931-04 [8] łatą 

czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

 

d) równość w przekroju 

poprzecznym (sprawdzona łatą 

profilową z poziomnicą i 

pomiarze prześwitu klinem 

cechowanym oraz przymiarem 

liniowym względnie metodą 

niwelacji) 

Jw. 

Prześwity między łatą 

a powierzchnią do 

8 mm 

 

e) spadki poprzeczne 

(sprawdzone metodą 

niwelacji) 

Jw. 

Odchyłki od 

dokumentacji 

projektowej do 0,3% 

 

f) szerokość nawierzchni 

(sprawdzona przymiarem 

liniowym) 
Jw. 

Odchyłki od 

szerokości 

projektowanej do  ±5 

cm 

 

g) szerokość i głębokość 

wypełnienia spoin i szczelin 

(oględziny i pomiar 

przymiarem liniowym po 

wykruszeniu dług. 10 cm) 

W punktach 

charakterystycznych dziennej 

działki roboczej 

Wg pktu 5.5.5 

 

h) sprawdzenie koloru kostek 

i desenia ich ułożenia 
Kontrola bieżąca 

Wg dokumentacji 

projektowej lub 

decyzji Inspektora 

Nadzoru 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 

kostki brukowej. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej. 

 

9. Podstawa płatności 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie prowadzonych robót, 

- transport materiałów na miejsce wbudowania, 

- sytuacyjno – wysokościowe wyznaczenie robót, 

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

- ułożenie kostki brukowej betonowej w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacją 

Projektową, 

- ułożenie płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm w lokalizacjach zgodnych z 

Dokumentacją Projektową, 

- ubijanie wibracyjne nawierzchni z kostki, 

- wypełnienie spoin, 

- wykonanie pionowej regulacji włazów studni i innych elementów infrastruktury 

technicznej w obrębie realizowanych nawierzchni 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

- uporządkowania miejsca prowadzonych robót 

 

10. Przepisy związane 

10.1.  Normy 

PN-EN 197-1:2012 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

PN-EN 

13242+A1:2010 

Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 933-8:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Badanie wskaźnika 

piaskowego 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru oznakowania poziomego dróg w ramach zadania pn. „Przebudowa chodników i 

miejsc postojowych na ulicy Szamotulskiej w Poznaniu”. Inwestycja została podzielona na 

etapy: 

• ETAP 1 – Odcinek od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego 

• ETAP 2 – Odcinek od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 

wykonaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego i obejmują: 

 

− linie ciągłe (cienkowarstwowe - farba akrylowa) 

− linie przerywane (cienkowarstwowe - farba akrylowa) 

− inne symbole (cienkowarstwowe - farba akrylowa) 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii 

ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz 

innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, 

występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe 

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do 

wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o 

konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i 

rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów oraz miejsca lokalizacji 

progów zwalniających. 

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne 

określające szczególne miejsca na nawierzchni. 

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 

rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo 

wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. 

na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze 

podwyższonej. Materiały te powinny posiadać właściwości odblaskowe. 

1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozcieńczalne 

i chemoutwardzalne nakładane warstwą grubości od 0,4mm do 0,8mm, mierzoną na mokro. 

1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego – materiały nakładane warstwą grubości od 

3mm do 5mm. Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy 

termoplastyczne. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubość linii może wynosić 5mm. 

1.4.9. Punktowe elementy odblaskowe – urządzenia prowadzenia poziomego, które odbijają 

padające z boku oświetlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania użytkowników 

drogi. 
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1.4.10. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie 

wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 

1.4.11. Kruszywo przeciwpoślizgowe – twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego 

stosowane do zapewnienia właściwości przeciwpoślizgowych poziomym oznakowaniom 

dróg, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi. 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”        

pkt 1.5. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

 Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny 

spełniać warunki postawione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury [7]. 

 Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z 

aprobatą techniczną (dla mas chemoutwardzalnych) lub znakiem CE, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z 

normą zharmonizowaną (dla kulek szklanych [3, 3a] i punktowych elementów odblaskowych 

[5, 5a]. 

 Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejścia w życie rozporządzenia [15] nie 

mogą być zmieniane lecz zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. W tym 

przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracja zgodności 

z aprobatą techniczną. 

2.3. Badania materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

 Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości jego lub Inspektora Nadzoru, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają 

one wymaganiom określonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM 

lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny być wykonane zgodnie z 

PN-EN 1871:2003 lub warunkami technicznymi POD-97. 

2.4. Oznakowanie opakowań 

 Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do 

poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na 

każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 

- nazwa i adres producenta, 

- datę produkcji i termin przydatności do użycia 

- masę netto, 

- numer partii i datę produkcji, 

- informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer, 



ST D-07.01.01 

134 

- nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, 

- znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak „CE”, 

- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 

- ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

 

 W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie 

opakowania powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia [13]. 

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów 

 Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w pkt 2.6., a szczegółowe 

wymagania określone są w warunkach technicznych POD-97. 

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

2.6.1.  Materiały do oznakowań cienkowarstwowych 

 Materiałami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny być farby 

nakładane warstwą grubości od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to być ciekłe 

produkty zawierające ciała stałe zdyspergowane w roztworze żywicy syntetycznej w 

rozpuszczalniku organicznym lub w wodzie, które mogą występować w układach jedno- lub 

wieloskładnikowych. 

  Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, 

wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparowania 

i/lub w procesie chemicznym. 

 Właściwości fizyczne poszczególnych materiałów do poziomego oznakowania 

cienkowarstwowego określają aprobaty techniczne.  

2.6.2. Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania cienkowarstwowego 

 Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać 

25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materiałach do znakowania 

cienkowarstwowego.  

 Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny (jak 

np. toluen, ksylen, etylobenzen) w ilości większej niż 8 % (m/m). Nie dopuszcza się 

stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

2.6.3. Kulki szklane 

 Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod 

ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez 

odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. 

 Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, 

wykazywać odporność na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz 

zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami, w przypadku kulek o maksymalnej średnicy 

poniżej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalnej średnicy równej i większej niż 1 

mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych w 

wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub certyfikacie CE. 

 Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co 

najmniej 80%. 

Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000. Właściwości 

kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty CE. 

2.6.4. Materiał uszorstniający oznakowanie 

 Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego 

twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu 
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odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może 

zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 µm. 

 Konieczność użycia materiału uszorstniającego zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania 

wskaźnika szorstkości oznakowania SRT ≥ 45. 

 Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym 

powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub POD-97. 

2.6.5. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 

 Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji 

zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Materiały do oznakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość 

swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy 

składowania w warunkach określonych przez producenta. 

 Materiały do poziomego oznakowania dróg należy przechowywać w magazynach 

odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od 

napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 

a) farb wodorozcieńczalnych od 5oC do 40oC, 

b) farb rozpuszczalnikowych od -5oC do 25oC, 

c) pozostałych materiałów - poniżej 40oC. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     

pkt 3. 

3.2. Dobór sprzętu 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od 

zakresu robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru: 

− sprzęt umożliwiający umycie lub oczyszczenie sprężonym powietrzem powierzchni pasa 

na który będzie nakładana farba, 

− szczotki mechaniczne (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia 

odpylające) oraz ręczne, 

− frezarka, 

− malowarka samojezdna dostosowana do wykonania malowania farbą dwuskładnikową z 

mechanicznym rozsypywaniem kulek, 

− znaki zabezpieczające malowanie przed rozjeżdżaniem do czasu wyschnięcia farby, oraz 

znaki umożliwiające bezpieczne wykonywanie prac. 

− sprzęt do badań, określony w ST. 

 Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią ilość, jakość i wydajność malowarek 

proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 
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4.2. Wybór środków transportu 

 Materiały do oznakowania poziomego należy przewozić w pojemnikach zapewniających 

szczelność, bezpieczeństwo i zachowanie wymaganych właściwości materiału. 

 Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-EN ISO 780 [2]. 

 Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, 

chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zgodnie z prawem 

przewozowym. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki atmosferyczne 

 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna 

wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z 

zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 

5.3. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 

 Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni 

malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu 

sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi 

być czysta i sucha. 

5.4. Przedznakowanie 

 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać 

przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, w 

załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7], ST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru. 

 Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie 

rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci 

cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską 

poprzeczną. 

 W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczająco 

czytelne i zgodne z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać. 

5.5. Wykonanie oznakowania drogi 

5.5.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

 Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być 

dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami 

ST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 

5.5.2. Wykonanie oznakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w 

przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 

 Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w 

czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania 

zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do 

malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie 

wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. 
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 Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w ST, zachowując 

wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy 

pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze 

malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr 

kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 

 Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z 

automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem 

uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy 

dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu 

wykonania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 

6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 

 Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie 

czysta i sucha. 

 Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Zasady 

 Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania 

dróg w czasie ich użytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami 

reprezentującymi różne aspekty właściwości oznakowania dróg według PN-EN 1436:2000 

[4] i PN-EN l436:2000/Al:2005 [4a]. 

 Badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonywane w celu 

kontroli przed odbiorem. Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. 

 Kolejne badania kontrolne należy wykonywać po okresie, od 3 do 6 miesięcy po 

wykonaniu i przed upływem 1 roku, oraz po 2, 3 i 4 latach dla materiałów o trwałości 

dłuższej niż 1 rok. 

6.3.1.2. Widzialność w dzień 

 Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji β i barwą 

oznakowania wyrażoną współczynnikiem chromatyczności. 

 Wartość współczynnika β  powinna wynosić dla oznakowania nowego w terminie od 14 

do 30 dnia po wykonaniu, barwy białej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa 

B3, 

 Wartość współczynnika β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu 

użytkowania oznakowania, barwy białej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa 

B2, 

 Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez współrzędne 

chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze 

zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane w tablicy 1. 

             Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg 

Punkt narożny nr 1 2 3 4 
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Oznakowanie białe x 0,355 0,305 0,285 0,335 

 y 0,355 0,305 0,325 0,375 

 

 Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem współczynnika 

luminancji w świetle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9]. 

 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania 

stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd. 

 Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu 

powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy białej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-l 

(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3, 

 Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego po 30 

dniu od wykonania, w ciągu całego okresu użytkowania, barwy białej, co najmniej 100 mcd 

m-2 lx-l (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2. 

6.3.1.3. Widzialność w nocy 

 Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, 

określany według PN-EN 1436:2000 [4] z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 

1436:2000/Al:2005 [4a]. 

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego (w stanie suchym) 

w ciągu 14 - 30 dni po wykonaniu, barwy białej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1., klasa R4. 

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego w ciągu 

od 2 do 6 miesięcy po wykonaniu, barwy białej, co najmniej 150 mcd m-2 lx-1 klasa R3 

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego od 7 

miesiąca po wykonaniu, barwy białej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2, 

6.3.1.4. Szorstkość oznakowania 

 Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance 

Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg POD-97. Wartość SRT symuluje warunki, w 

których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h 

na mokrej nawierzchni. 

 Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 

− w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 

 Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego, 

zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej 

jego wartości na starcie, a niższej w okresie gwarancji. 

 Wykonywanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych, 

płaskich, wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi i 

taśmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, to nie miarodajny. W 

przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar 

nie jest możliwy. 

UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV 

(Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzęt do jego 

wykonania są identyczne z przyjętymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakowań poziomych. 

6.3.1.5. Trwałość oznakowania 

 Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali LCPC na 

zasadzie porównania z wzorcami, wg POD-97, powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie 

eksploatacji, co najmniej 6. 

 W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniania 

wymagań widoczności w dzień, w nocy i szorstkości. 
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6.3.1.6. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania) 

 Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem 

oznakowania a jego oddaniem do ruchu. 

 Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez 

producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin w przypadku wymalowań nocnych i 1 

godziny w przypadku wymalowań dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje 

się w POD-97 [9]. 

6.3.1.7. Grubość oznakowania 

 Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna 

wynosić dla: 

a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 

0,89 mm, 

 Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela 

gwarancji lub gdy nie są wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez 

ocenę wizualną. 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego 

 Wykonawca wykonując znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczęciem każdej 

pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, następujące badania: 

a) przed rozpoczęciem pracy: 

- sprawdzenie oznakowania opakowań, 

- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 

- pomiar wilgotności względnej powietrza, 

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

- badanie lepkości farby, wg POD-97 [9] 

b) w czasie wykonywania pracy: 

- pomiar grubości warstwy oznakowania, 

- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97, 

- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych, 

- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją 

projektową, 

- wizualną ocenę równomierności rozłożenia materiału na całej szerokości linii, 

oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97. 

 

 Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250 x 1,5 mm) 

 Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 

 W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inspektor 

Nadzoru może zlecić wykonanie badań: 

− widzialności w dzień, 

− widzialności w nocy, 

− szorstkości, 

odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6. i wykonanych według metod 

określonych w „Warunkach technicznych POD-97”. Jeżeli wyniki tych badań wykażą 

wadliwość wykonanego 

oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. 

 W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynników 

luminancji aparatami ręcznymi częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości 

badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2. W każdym z mierzonych punktów należy wykonać po 



ST D-07.01.01 

140 

5 odczytów współczynnika odblasku i po 3 odczyty współczynników luminancji w odległości 

jeden od drugiego minimum 1 m. 

 

Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji 

aparatami ręcznymi 

Lp. Długość odcinka, km 
Częstotliwość pomiarów, co 

najmniej 
Minimalna ilość 

pomiarów 

1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6 

2 od 3 – do 10 co 1 km 11 

3 od 10 do 20  co 2 km 11 

4 od 20 do 30     co 3 km 11 

5 powyżej 30 co 4 km > 11 

 

 Wartość wskaźnika szorstkości zaleca się oznaczyć w 2 – 4 punktach oznakowania 

odcinka. 

6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań 

 W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materiałów. W tablicy 4 podano zbiorcze 

zestawienie dla oznakowań. 

Tablica 3.   Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów 

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania 

1  Zawartość składników lotnych w 

materiałach do znakowania 

− rozpuszczalników organicznych 

− rozpuszczalników aromatycznych 

 

− benzenu i rozpuszczalników 

chlorowanych 

 

 

% (m/m) 

% (m/m) 

 

% (m/m) 

 

 

≤ 25 

≤ 8 

 

0 

2  Właściwości kulek szklanych  

− współczynnik załamania światła 

− zawartość kulek z defektami 

 

- 

% 

 

≥ 1,5 

20 

3  Okres stałości właściwości 

materiałów do znakowania przy 

składowaniu 

miesiące ≥ 6 

 

Tablica 4.  Zbiorcze zestawienie wymagań dla oznakowań 

Lp. Właściwość Jednostka  Wymagania Klasa 

1 Współczynnik odblasku RL dla 

oznakowania nowego (w ciągu 14 - 

30 dni po wykonaniu) w stanie 

suchym barwy:     

− białej, 

− żółtej tymczasowej 

 

 

 

mcd m-2 

lx-1 

mcd m-2 

lx-1 

 

 

 

≥ 200 

≥ 150 

 

 

 

R4 

R3 



ST D-07.01.01 

141 

Lp. Właściwość Jednostka  Wymagania Klasa 

2 Współczynnik odblasku RL dla 

oznakowania eksploatowanego od 2 

do 6 miesięcy po wykonaniu, 

barwy:  

− białej, 

− żółtej 

 

 

 

mcd m-2 

lx-1 

mcd m-2 

lx-1 

 

 

 

≥ 150 

≥ 100 

 

 

 

R3 

R2 

3 Współczynnik odblasku RL dla 

oznakowania suchego od 7 miesiąca 

po wykonaniu barwy białej 

mcd m-2 

lx-1 
≥ 100 R2 

4 Współczynnik luminancji β dla 

oznakowania nowego (od 14 do 30 

dnia po wykonaniu)  barwy: 

− białej na nawierzchni asfaltowej, 

− białej na nawierzchni betonowej, 

− żółtej 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

≥ 0,40 

≥ 0,50 

≥ 0,30 

 

 

 

B3 

B4 

B2 

5 Współczynnik luminancji β dla 

oznakowania eksploatowanego (po 

30 dniu od wykonania) barwy: 

- białej 

- żółtej 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

≥ 0,30 

≥ 0,20 

 

 

 

B2 

B1 

6 Współczynnik luminancji w świetle 

rozproszonym Qd (alternatywnie do 

β) dla oznakowania nowego w ciągu 

od 14 do 30  dnia po wykonaniu, 

barwy: 

− białej na nawierzchni asfaltowej 

− białej na nawierzchni betonowej 

− żółtej 

 

 

 

 

mcd m-2 

lx-1 

mcd m-2 

lx-1 

mcd m-2 

lx-1 

 

 

 

 

≥ 130 

≥ 160 

≥ 100 

 

 

 

 

Q3 

Q4 

Q2 

7 Współczynnik luminancji w świetle 

rozproszonym Qd (alternatywnie do 

β) dla oznakowania 

eksploatowanego w ciągu całego 

okresu eksploatacji po 30 dniu od 

wykonania,  barwy: 

− białej na nawierzchni asfaltowej 

− białej na nawierzchni betonowej 

− żółtej 

 

 

 

 

 

mcd m-2 

lx-1 

mcd m-2 

lx-1 

mcd m-2 

lx-1 

 

 

 

 

 

≥ 100 

≥ 130 

≥ 80 

 

 

 

 

 

Q2 

Q3 

Q1 

8 Szorstkość oznakowania 

eksploatowanego 

wskaźnik 

SRT 

 

≥ 45 

 

S1 

9 Trwałość oznakowania 

cienkowarstwowego po 12 

miesiącach: 

 

skala 

LCPC 

 

≥ 6 

 

- 
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Lp. Właściwość Jednostka  Wymagania Klasa 

10 Czas schnięcia materiału na 

nawierzchni 

− w dzień 

− w nocy 

 

h 

h 

 

≤ 1 

≤ 2 

 

- 

- 

 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.4.1. Geometria oznakowania – tolerancje wymiarów oznakowania 

 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją 

projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., 

powinny odpowiadać następującym warunkom: 

− szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm, 

− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co 

najwyżej o 150 mm, 

− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać 

od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej, 

− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki 

od wymaganego wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru 

szerokości. 

 Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami 

organizacji ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest 1m2 (metr kwadratowy) dla 

wykonanego oznakowania poziomego cienkowarstwowego w technologii i na 

powierzchniach zgodnych z Dokumentacją Projektową 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami, 

Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 

niniejszej ST, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany po wykonaniu: 

− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 

− przedznakowania 
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8.3. Odbiór ostateczny 

 Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie 

wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6 niniejszej ST. 

8.4. Odbiór po okresie gwarancji 

 Odbioru po okresie gwarancji należy dokonać po upływie okresu gwarancji, który 

ustalono w Umowie. 

Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone niniejszą ST na podstawie badań 
wykonanych przed upływem okresu gwarancji. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

- oznakowanie prowadzonych robót, 

- zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów do wykonania robót, 

- ręczne lub mechaniczne oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 

- wyznaczenie linii i krawędzi znaków do naniesienia, 

- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi w technologii 

cienkowarstwowej o kształtach i wymiarach zgodnych z Dokumentacją 

Projektową, 

- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia 

robót, 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych w niniejszej 

Specyfikacji Technicznej, 

- uporządkowanie terenu prowadzonych robót 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

2. PN-EN ISO 

780:2001 

Opakowania. Grzficzne znaki manipulacyjne 

3. PN-EN 1423:2000 

 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 

posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich 

mieszaniny) 

3a. PN-EN 

1423:2001/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg Materiały do 

posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich 

mieszaniny (Zmiana A1) 

4. PN-EN 1436:2000 

 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomego oznakowania dróg 

4a. PN-EN 

1436:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) 

5. PN-EN 1463-

1:2000 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 

odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki 
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 nowego elementu 

5a. PN-EN 1463-

1:2000/A1:2005 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 

odblaskowe Część 1: Wymagania dotyczące charakterystyki 

nowego elementu (Zmiana A1) 

5b. PN-EN 1463-

2:2000 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 

odblaskowe Część 2: Badania terenowe 

6. PN-EN 1871:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Właściwości fizyczne 

6a. PN-EN 13036-4: 

2004(U) 

Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4: 

Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia na powierzchni: 

próba wahadła 

10.2. Przepisy związane i inne dokumenty 

7. Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

8. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 

ich  znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, 

Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997 

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, 

Instrukcje. IBDiM, Warszawa, (w opracowaniu). 

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z późniejszymi zmianami) 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  

systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011) 

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania 

opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, 

poz. 1679) 

14. Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów 

niebezpiecznych (RID/ADR) 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. 

nr 249, poz. 2497) 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru oznakowania pionowego dróg w ramach zadania pn. „Przebudowa chodników i 

miejsc postojowych na ulicy Szamotulskiej w Poznaniu”. Inwestycja została podzielona na 

etapy: 

• ETAP 1 – Odcinek od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego 

• ETAP 2 – Odcinek od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci: 

− znaków ostrzegawczych, 

− znaków zakazu i nakazu, 

− znaków informacyjnych oraz kierunku i miejscowości, 

− znaków uzupełniających i tabliczek do znaków drogowych. 

i obejmują: 

− słupki do znaków drogowych – zwykłe, 

− tablice znaków wielkości - M małe lub mini z folią odblaskową typu 2, 

− montaż małej wysepki azylu (1600x1600 mm) z elementów z granulatu gumowego 

oraz pylonu U5b+C10 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz 

z konstrukcji wsporczej.  

1.4.2. Tarcza znaku - płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób 

trwały umieszczone jest lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej 

ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami 

ochronnymi zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku.  

1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz 

z naniesioną treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii 

ploterowych lub z folii odblaskowych. 

1.4.4. Uchwyt montażowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, 
służący do zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe 

(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, 

kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń 
zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice. 
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1.4.7 Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest 

umieszczone pod przejrzystym licem znaku. 

1.4.8 Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła 

umieszczonym na zewnątrz znaku. 

1.4.9 Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 

3 miesięcy od daty produkcji. 

1.4.10 Znak użytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany 

przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji. 

1.4.11 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”        

pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 1.5.  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2. Dopuszczenie do stosowania 

 Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę 
techniczną, certyfikat zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak 

budowlany „B” i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych 

powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje 

zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne 

powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.  

 W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25], 

podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych. 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane 

jako: 

− prefabrykaty betonowe, 

− z betonu wykonywanego „na mokro”, 

− z betonu zbrojonego, 

− inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z obowiązującymi 

przepisami. 
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Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonać 
z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. 

Zbrojenia stalowe należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie 

i osadzenie kotew fundamentowych należy wykonać zgodnie z normą PN-B-03215:1998 [6]. 

Posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu. 

2.4. Konstrukcje wsporcze 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i ST, 

a w przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 

 Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób 
gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.  

 Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne 

uwzględniające strefy obciążenia wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz rysunki 

techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji 

uzależnione są od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilości i sposobu ich 

usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inżynierii ruchu, gdzie 

występuje szczególne niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z konstrukcją wsporczą, 
usytuowanie i jej dobór wymagają oddzielnych rozwiązań projektowych spełniających 

warunek bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. W takich przypadkach należy stosować 
konstrukcje zabezpieczające bierne bezpieczeństwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 

12767:2003 [15]. 

 Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych: 

− pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE), 

− pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE), 

− nie pochłaniająca energii (NE). 

2.4.2. Rury 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] lub 

innej normy zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 

 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. 

 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

− dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm, 

− wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m 

z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości 

wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

 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 PN-H-84023.07 

[5], lub inne normy.  

 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie 

w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie 

lub na przywieszkach metalowych. 
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2.4.3. Kształtowniki 

 Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia 

kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak 

widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez 

szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia 

i  zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną 
dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

 Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. 

Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, 
pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 

 Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne 

według aktualnej normy uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 

2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach 

stalowych, powinna ona spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 

10240:2001 [12a]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 µm. 

 Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. Nie 

może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki 

od podłoża. 

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 

 Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków 

umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla 

pieszych, słupy latarń itp.), także elementów służących do zamocowania znaków na tym 

obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku 

uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji 

wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

 W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu 

i informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do 

zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - rękojmia może być wydana dla 

partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych 

i wysięgnikowych rękojmia jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. 

Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 

2.5. Tarcza znaku 

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

 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.  

2.5.2. Warunki gwarancji producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną 
z odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancji dla znaku, a także udostępnić na życzenie 

odbiorcy: 

− instrukcję montażu znaku, 

− dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

− instrukcję utrzymania znaku. 
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Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne 

okresy gwarancji powinny wynosić dla znaków z folią typu 2 – 10 lat. 

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

Tarcza znaku powinna być wykonana z : 

− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 

10327:2005(U) [14] lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],  

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2  powinna być wykonana z : 

− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 

(U) [14] lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z 

Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może 

być mniejsza niż 28 µm (200 g Zn/m2). 

Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 

Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 
Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 

2005 [16] 

Wytrzymałość na 

obciążenie siłą naporu 

wiatru 

kN m-2 ≥ 0,60 WL2 

Wytrzymałość na 

obciążenie skupione 
kN ≥ 0,50 PL2 

Chwilowe 

odkształcenie 

zginające 

mm/m ≤ 25 TDB4 

Chwilowe 

odkształcenie skrętne 
stopień ⋅ m ≤ 0,02 

≤ 0,11 
≤ 0,57 
≤ 1,15 

TDT1 
TDT3 
TDT5 

  TDT6* 

Odkształcenie trwałe mm/m  lub 

stopień ⋅ m 
20 % odkształcenia chwilowego - 

Rodzaj krawędzi znaku - Zabezpieczona, krawędź tłoczona, 

zaginana, prasowana lub zabezpieczona 

profilem krawędziowym 

E2 

Przewiercanie lica 

znaku 
- Lico znaku nie może być przewiercone z 

żadnego powodu 
P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 dla tablic na jednej 

podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach 

wysięgnikowych 

 

 Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), 

chwilowe odkształcenie zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być 
większe niż 25 mm/m (klasa TDB4). 

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku 

 Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 

− krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez 

ich podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie 
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z narożnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym 

obwodzie znaku,  

− powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, 
pofałdowań i otworów montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 

mm/m, 

− podwójna gięta krawędź  lub przymocowane do tylnej powierzchni profile 

montażowe powinny  usztywnić  tarczę znaku  w taki sposób, aby wymagania 

podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny 

do montażu  do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne 

odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i 

skręcanie, 

− tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji 

ochronnymi powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 

60 µm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub 

półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN-

88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresie odporności na działanie 

mgły solnej oraz wody.  

Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące 

wymagania: 

− narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym 

z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy 

wielkości tego promienia nie wskazano, 

− łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) 

wzdłuż poziomej lub pionowej krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, 

aby nie występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia.  

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica 

wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe 

klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie 

odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. 

 Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone 

w aprobacie technicznej . 

Lico znaku powinno być wykonane z: 

− samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i 

kolorymetrycznych typu 1i typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) 

potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi – zgodnie z pkt 1.3 

niniejszej ST, 

− nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków 

stałych. 

Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx-1m-2) znaków 

odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54 [29], używając 

standardowego iluminanta A, powinna spełniać odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, 

nie powinien być mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu 1 

lub typu 2, zgodnie  z publikacją CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3) 
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powinny spełniać minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwiększone wymagania 

postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.  

W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 

współrzędne chromatyczności i współczynnik luminancji β powinny być zgodne 

z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 

Tablica 2.  Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności                                                 

x, y oraz współczynnika odblasku R’ 

Lp. Właściwości Jednostki Wymagania 

1 
 

 

 

 

Współczynnik odblasku R’ (kąt 
oświetlenia 5o, kąt obserwacji 0,33o) 

dla folii: 
- białej 
- żółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej 
- szarej 

cd/m2lx typ 1 
 

 

≥ 50 
≥ 35 
≥10 
≥ 7 
≥ 2 

≥ 0,6 
≥ 20 
≥ 30 

typ 2 
 

 

≥ 180 
≥ 120 
≥  45 
≥  21 
≥  14 
≥   8 
≥  65 
≥  90 

2 Współczynnik luminancji β 

i współrzędne chromatyczności x, 

y *) dla folii: 
- białej 
- żółtej 
- czerwonej 
- zielonej  
- niebieskiej 
- brązowej 
- pomarańczowej 
- szarej 

- typ 1 
 

 

β ≥ 0,35 
β ≥ 0,27 
β ≥ 0,05 
β ≥ 0,04 
β ≥ 0,01 

0,09 ≥β ≥ 0,03 
β ≥ 0,17 

0,18 ≥β ≥ 0,12 

typ 2 
 

 

β ≥ 0,27 
β ≥ 0,16 
β ≥ 0,03 
β ≥ 0,03 
β ≥ 0,01 

0,09 ≥β ≥ 0,03 
β ≥ 0,14 

0,18 ≥β ≥ 0,12 
*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 
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Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw 

 
Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów 

narożnych wyznaczających pole barwy 
(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0 o)   

1 2 3 4 

Biała 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Żółta typ 1 folii 
x 0,522 0,470 0,427 0,465 
y 0,477 0,440 0,483 0,534 

Żółta typ 2 folii 
x 0,545 0,487 0,427 0,465 
y 0,454 0,423 0,483 0,534 

Czerwona 
x  0,735 0,674 0,569 0,655 
y  0,265 0,236 0,341 0,345 

Niebieska 
x  0,078 0,150 0,210 0,137 
y  0,171 0,220 0,160 0,038 

Zielona 
x  0,007 0,248 0,177 0,026 
y  0,703 0,409 0,362 0,399 

Brązowa 
x 0,455 0,523 0,479 0,558 
y 0,397 0,429 0,373 0,394 

Pomarańczowa 
x 0,610 0,535 0,506 0,570 
y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Szara 
x 0,350 0,300 0,285 0,335 
y 0,360 0,310 0,325 0,375 

 

2.6.2. Wymagania jakościowe  

 Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy 

i odklejeń na krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio 

nie więcej niż 0,7 błędów na powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy 

nie mają prawa wystąpić. 
 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej 

odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 

 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą 
powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż 
podane w p. 2.6.3. 

 Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 

 Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio 

zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego. 

 Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, 

gładka bez smug i zacieków.  
 Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 
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2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

2.6.3.1  Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

 Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 

− dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25÷1,5 mm wynosi   - 

0,14 mm, 

− dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi   - 0,10 mm. 

 2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  

 Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi  

±15 nm.  Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22]. 

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 

 Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do 0,5 %. 

Sprawdzenie szczelinomierzem. 

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 

 Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

− wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach 

szczegółowych załącznika nr 1 [25] są należy powiększyć o 10 mm i wykonać 
w tolerancji wymiarowej ± 5 mm, 

− wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni >1m2 podane w opisach 

szczegółowych załącznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E 

należy powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  ± 10 mm. 

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  

 Sprawdzone przymiarem liniowym: 

− tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą  
± 1,5 mm, 

− tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą 
± 2 mm, 

− kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością 
w każdym  kierunku do 1,0 mm. 

 

 W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4×4 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. 

 Na znakach w okresie gwarancji, 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. 

 Na znakach w okresie gwarancji 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 



ST D-07.02.01 

155 

każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub 

wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 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 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. 

2.6.4  Obowiązujący system oceny zgodności 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

O wyrobach budowlanych [30] wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być 
wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie 

odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał 

oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną i oznakował 

wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny 

zgodności wyrobu z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1.  

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie znaku z materiałów 

odblaskowych, znak musi spełniać dodatkowo wymagania określone w punkcie 2.6. 

 Oznaczenia na naklejce oprawy muszą spełniać wymagania określone w punkcie 2.7.1. 

2.7. Materiały do montażu znaków 

 Wszystkie 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. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub 

wykonane z materiałów odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku 

i konstrukcja wsporcza. 

2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym 

i odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem 

prześwitu minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. 

 Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 

działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3, 

− żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

− 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. 

 Pierwsze dwie pozycje dotyczą wykonawcy znaków bramowych. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 

 Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie ulegały 

przemieszczaniu i w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

− lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi 

pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 

− wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby 

w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 

 Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników 

i kierujących pojazdami na drodze. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

 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 Inspektora Nadzoru. 

 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu 

można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. 
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5.3.1. Prefabrykaty betonowe 

 Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne 

przestrzenie między ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem 

kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. 

 Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu 

powinna być równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie 

więcej niż 0,03 m. 

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

 Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków 

wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub 

z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 [24]. 

 Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonywać 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy 

należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze 

spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno 

wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ± 2 cm. 

 Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić do 

spodu fundamentu betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem 

należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop 

należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 

wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 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 załącznikiem nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach [25]. 

5.5. Konstrukcje wsporcze 

5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub 

dwustronnych, jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych 

o powierzchni większej od 4,5 m2, gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania na 

nie przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami 

ochronnymi lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Podobne 

zabezpieczenie należy stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie 

na nie w większym stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż najechanie 

pojazdu na barierę, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor Nadzoru. 
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5.5.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 

 W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca się 
stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów 

o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad 

powierzchnią terenu. 

 W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów 

w konstrukcjach wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na 

obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, 

zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 

 Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak 

skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie 

przewracał się na jezdnię. Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu 

górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 m. 

5.5.3. Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu przyległego - przez konstrukcję 
wsporczą 

 Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie 

użytkowników pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej 

przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi 

zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju 

uszkodzenia znaku. 

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 

 Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 

przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na 

dwóch słupach lub podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona 

prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 

1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - odległość między nimi może być 
mniejsza. 

5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu 

 Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym 

podobnym - pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią 
pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż  0,03 m. 

W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna część 
fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m. 

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną 
z tym, że dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się stosowania 

pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, gdy jest to 

wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 

5.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

 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. 
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 Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca 

się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie 

utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 

 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający 

bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

 Sposób mocowania znaków Wykonawca, przed ich zakupem, uzgodni z Inspektorem 

Nadzoru. 

5.7. Oznakowanie znaku 

 Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierającą 
następujące informacje: 

a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16], 

b) klasy istotnych właściwości wyrobu, 

c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 

d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę 
jeśli nie jest producentem, 

e) znak budowlany „B”, 

f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 

g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 

 Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej 

odległości widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2.  

 Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od 

wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej. 

5.8. Rozbiórka oznakowania pionowego 

 Demontaż tablic znaków drogowych, tablic drogowskazowych oraz słupków do znaków 

drogowych należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 Elementy betonowe (fundamenty znaków) należy rozebrać przez rozkruszenie młotem 

pneumatycznym. 

 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znaków w miejscach, gdzie nie przewiduje się 
wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami odpowiednim gruntem do 

poziomu otaczającego terenu i zagęścić do uzyskania Is=1,00. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

 Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów 

betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót 

fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może zwolnić go z potrzeby 

wykonania badań materiałów dla tych robót. 
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6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie 

powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi 

w tablicy 7. 

Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

dostarczonych przez producentów 

Lp. Rodzaj 

badania 
Liczba badań Opis badań Ocena 

wyników 

badań 

1 Sprawdzenie 

powierzchni 

od 5 do 10 badań z 

wybranych losowo 

elementów w każdej 

dostarczonej partii 

wyrobów liczącej do 

1000 elementów 

Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym 

okiem. Do ew. sprawdzenia głębokości 

wad użyć dostępnych narzędzi (np. 

liniałów z czujnikiem, suwmiarek, 

mikrometrów itp. 

 

 
Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 

wymaganiami 

punktu 2 
 

2 
 
Sprawdzenie 

wymiarów 

Przeprowadzić uniwersalnymi 

przyrządami pomiarowymi lub 

sprawdzianami (np. liniałami, 

przymiarami itp.) 

 

 W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 

właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych 

w punkcie 2.  

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

− zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, 

wymiary znaków, wysokość zamocowania znaków), 

− zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 

− prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

− poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

− poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 

− zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 
 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 1szt. (sztuka) dla znaków drogowych konwencjonalnych 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, 

dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny 

 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru 

ostatecznego. 

 Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybraną grupę 
poddać badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być 
podstawą odbioru pogwarancyjnego. 

 Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu 

gwarancyjnego, ustalonego w ST. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− oznakowanie prowadzonych robót, 

− zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

− wykonanie i uzgodnienie projektów konstrukcji wsporczych, 

− przygotowanie konstrukcji wsporczych dla tablic znaków drogowych, 

− przygotowanie słupków do znaków drogowych, 

− zabezpieczenie antykorozyjne słupków do znaków drogowych, 

− wykonanie wykopów pod fundamenty znaków, 

− wykonanie podsypki piaskowej, 

− wykonanie fundamentów i osadzenie w nich konstrukcji wsporczych znaków, 

− montaż znaków na konstrukcjach wsporczych, 

− montaż słupków przeszkodowych U-5b zespolonych ze znakiem C-9, 

− przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych w niniejszej ST, 

− załadunek i odwiezienie gruntu z wykopów pod fundamenty, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10. Normy i przepisy związane 

10.1. Normy 

  1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności powłoki lakierowanej 

na działanie wody oraz oznaczanie nasiąkliwości  

  2. PN-83/B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie 

  3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

zastosowania 
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  4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporności powłoki na 

działanie mgły solnej 

  5. PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 

  6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z fundamentami - 

Projektowanie i wykonanie 

  7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia 

statyczne i projektowanie 

  8. PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe. 

Wymagania 

  9.  PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy i płyty - 

Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno 

11. PN-ENISO1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 
(cynkowanie jednostkowe) – Wymaganie i badanie  

12. PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. 

Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie 

ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 

13. PN-EN 10292:2003/ 

A1:2004/A1:2005(U) 

Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej granicy plastyczności 

powlekane ogniowo w sposób ciągły do obróbki plastycznej na 

zimno. Warunki techniczne dostawy 

14. PN-EN 0327:2005(U) Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki 

techniczne dostawy 

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń 
drogowych.  Wymagania i metody badań 

16. PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki stałe  

17. prEN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 Badanie wstępne typu 

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

19. PN-EN 60598-1: 

1990 

Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania 

20. PN-EN 60598-

2:2003(U) 

Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy 

oświetleniowe drogowe 

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  

22. PN-EN ISO 

2808:2000 

Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 

23. PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

 

10.2  Przepisy związane 

25. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 

U. nr 249, poz. 2497) 
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28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling 

(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik 

odblasku definicja i pomiary) 

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 

31. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych w ramach zadania pn. „Przebudowa chodników i 

miejsc postojowych na ulicy Szamotulskiej w Poznaniu”. Inwestycja została podzielona na etapy: 

• ETAP 1 – Odcinek od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego 

• ETAP 2 – Odcinek od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z  urządzeniami 

zabezpieczającymi ruch pieszych i obejmują: 
 

- Montaż poręczy ochronnej łańcuchowej (słupki ZAP-03 z podwójnym łańcuchem) 

- Montaż słupków zabezpieczających ZAP-03 

- Montaż barier U-kształtnych ZAP-10 

Wszystkie w/w elementy muszą być zgodne z „Katalogiem mebli miejskich miasta Poznania”. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Słupki ograniczające - przegrody fizyczne uniemożliwiające wjechanie pojazdem na chodnik 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-

M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

2. Materiały 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” 

2.2. Wymagania dla kształtowników 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika powinna być 
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i 

naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, <e obrobiona powierzchnia 

powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza 

dopuszczalna dolna odchyłkę wymiarowa dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców 

kształtownika nie powinna wykazywać rzadzeń, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych 

nie uzbrojonym okiem. 

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 

lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy zgłaszającym zamówienie i wytwórca. 

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach z tym, <e kształtowniki o masie do 25 kg/m 

dostarcza się tylko w wiązkach. 

2.3. Wymagania dla rur 
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 Słupki metalowe bariery ochronnej należy wykonać z ocynkowanych rur okrągłych o wymiarach zgodnych 

z podanymi w pkt 2.1 i wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 lub PN-H-74220, a płaskowniki wymaganiom PN-

H-93010 lub innej zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 

 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, 
zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu 

wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

 Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm 

na 1 m długości rury. 

 Wszystkie elementy bariery powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe 

zgodnie z norą PN-EN ISO 1461:2000 

 

2.4. Elementy połączeniowe 

Nie dotyczy. 

2.5. Materiały do malowania i folia odblaskowa 

Nie dotyczy 

2.6. Beton  

 Beton do wykonania fundamentów - klasy C16/20 (B20)  – wymagania jak w PN-EN 206-1. 

 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Wykonawca przystępujący do wykonania balustrady i ogrodzenia segmentowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu 

- betoniarka przewoźna, 

- sprzęt spawalniczy, 

- drobny sprzęt pomocniczy (szpadle, młotki, klucze do montażu elementów panelowych itp.).  

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

4.1. Transport materiałów  

 Elementy urządzeń zabezpieczających ruch pieszych mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. Należy ułożyć je równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania podczas transportu. 

 Beton należy przewozić specjalistycznymi samochodami do transportu betonu. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i zastosowania materiałów wyszczególnionych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji. 

 Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 
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 Odcinki wykonywanych robót należy oznakować zgodnie z Załącznikami Nr 1, 2 i 4 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r. 

5.2.2. Sytuacyjne wyznaczenie odcinków ustawianych barier 

 Sytuacyjnego wyznaczenia odcinków ustawianych barier ochronnych należy dokonać w oparciu o 

Dokumentację Projektową. Należy wyznaczyć miejsca osadzenia słupków. 

5.2.3. Montaż słupków i barier 

Słupki i bariery winny być zakotwione w fundamentach z betonu C12/15 o wymiarach 25x25x40 cm 

Rozstaw słupków powinien być zgodny z dokumentacja projektowa. 

5.2.4. Malowanie 

Nie dotyczy –  elementy balustrady malowane u producenta 

6. Kontrola jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 

oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi 

Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2. 

 

6.2. Badania w  czasie wykonywania robót  

6.2.1. Prawidłowość wykonania elementów balustrady oceniona będzie na podstawie zgodności wykonanych 

elementów z ustaleniami niniejszej ST i Dokumentacji Projektowej. 

6.2.2. Prawidłowość osadzenia balustrady należy kontrolować na podstawie zgodności z Dokumentacją 
Projektową. 

6.2.3. Prawidłowość malowania elementów bariery należy kontrolować na podstawie ustaleń niniejszej ST i 

Dokumentacji Projektowej. 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje  

− dopuszczalny błąd w rozmieszeniu otworów dla kotew mocujących balustradę (w planie) wynosi 

± 5 mm, 

− dopuszczalna odchyłka odległości między słupkami wynosi ± 10 mm, 

− dopuszczalna różnica wysokości poręczy balustrady ± 5 mm, 

 

7. Obmiar robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Jednostką obmiarową jest; 

• 1m (metr) wykonanej i ustawionej poręczy ochronnej 

• 1 szt. dla słupków zabezpieczających i barier U-kształtnych  

 

8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały  wyniki pozytywne. 
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9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie prowadzonych robót, 

− zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

− wyznaczenie sytuacyjne miejsc wbudowania słupków, 

− wykonanie otworów pod fundamenty, 

− wykonanie fundamentów betonowych, 

− osadzenie słupków i barier w fundamentach, 

− przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
− uporządkowanie terenu. 

 

 

 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco. Wymagania i badania 

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 

PN-EN 10060 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco.                                        

Walcówka i pręty ogólnego zastosowania. Wymiary. 

PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 

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-H-82200 Cynk 

PN-H-97070  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły. 

PN-EN 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) - 

Wymagania i badania 

PN-EN 10240:2001 
Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczące 

powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 

PN-EN ISO 12944-

5:2007 

Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie 

10.2. Inne dokumenty 

• Załącznik Nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw 

Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. 

 
• Katalog mebli miejskich Poznania – dostępny na stronie www.poznan.pl 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach zadania pn. 

„Przebudowa chodników i miejsc postojowych na ulicy Szamotulskiej w Poznaniu”. 

Inwestycja została podzielona na etapy: 

• ETAP 1 – Odcinek od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego 

• ETAP 2 – Odcinek od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z ustawieniem krawężników betonowych i obejmują: 

− ustawienie krawężników betonowych 15x30cm i 20x30 cm na podsypce cementowo-

piaskowej grubości 5cm  i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, wraz ze 

ściekami przykrawęznikowymi wykonanymi z 2 rzędów kostek betonowych typu 

„cegła” 

− ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22cm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 5cm  i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, 

− ustawienie obrzeży betonowych 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 

5cm  i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, 

− wykonanie ławy z betonu C12/15 (pod krawężniki, oporniki i obrzeża).  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.5. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1. Krawężniki betonowe 

 Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 w 

sposób przedstawiony w tablicy 1. 
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Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Wartości dopuszczalnych 

odchyłek od wymiarów 

nominalnych, z dokładnością 

do milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 

Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 

- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 

płaskości i prostoliniowości, 

dla długości pomiarowej 

300 mm 

400 mm 

500 mm 

800 mm 

C  

 

 

± 1,5 mm 

± 2,0 mm 

± 2,5 mm 

± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/ 

rozmrażanie z udziałem soli 

odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy 

czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na zginanie 

Badanie należy 

przeprowadzić na 8 szt. 

F Klasa 

wytrz. 

3 

Charakterystyczna 

wytrzymałość, MPa 

6,0 

Każdy pojedynczy 

wynik, MPa 

> 4,8 

2.3 Trwałość ze względu na 

wytrzymałość 

F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) 

jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są 

normalnej konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie H  Odporność przy pomiarze na tarczy 

   Klasa 

odporności 

Böhmego, 

wg zał. H normy – badanie 

alternatywne 

   4 ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2.5 Nasiąkliwość E ≤ 4 % - wg PN-EN 13369 

2.6 Odporność na poślizg/ 

poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana 

i/lub polerowana – zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 

odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 

zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I 

normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia), 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w 

normalnych warunkach użytkowania krawężnika jest 

zada-walająca przez cały okres użytkowania, pod 

warunkiem właściwego utrzymywania i gdy na znacznej 

części nie zostało odsłonięte kruszywo podlegające 

intensywnemu polerowaniu. 

 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i 

odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach 

dwuwarstwowych 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 

producent powinien określić rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 



ST D-08.01.01. 

174 

odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane 

nieuniknionymi zmianami we właściwości surowców i 

warunków twardnienia, nie są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 

b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami 

dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez 

odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane 

nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub 

warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne 

 

 W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż 

przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt 

z solą odladzającą), wymagania wobec krawężników należy odpowiednio dostosować do 

ustaleń PN-EN 1340  

 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, 

o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

2.2. Ława betonowa 

 Ławę betonową pod krawężnik należy wykonać z betonu C12/15, zgodnie z normą 

PN-EN 206-1. 

 Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.3. 

 Kruszywo (piasek, żwir, grys) – wymagania jak w PN-EN 12620. 

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom 

PN-EN 13242 

 Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4 

 Wymagania: 

- cement klasy 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002, 

- piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom 

PN-EN 13139, 

- woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008. 

2.4. Składowanie 

 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według typów, rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, 

wielkości, wyglądu itp. 

 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od 

szerokości krawężnika. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3.  

3.2. Sprzęt  

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
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− betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport krawężników 

 Krawężniki - powinny być transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z 

nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto należy je transportować w sposób chroniący przed 

uszkodzeniem mechanicznym. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Beton na ławę – transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do 

przewożenia wytworzonego betonu. 

 Piasek oraz cement może być przewożony na miejsce wbudowania dowolnymi środkami 

transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania krawężników należy 

wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu i konstrukcji szalunku. 

 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 

Is≥0,98 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ławy z betonu 

 Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy C12/15, we wcześniej przygotowanym 

korycie gruntowym. 

 Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 

sypkich należy stosować szalowanie. Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. 

 Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany 

warstwami oraz odpowiednio zagęszczony. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu 

betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem – rysunkowi  w Dokumentacji 

Projektowej. 

5.4.  Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 

 Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową 

grubości 5cm, celem prawidłowego osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo-piaskową  

wykonać należy w proporcji 1:4. 

5.5. Wbudowanie krawężników 
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 Wbudowanie krawężnika należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przy 

wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu 

krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. 

Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie krawężnika i 

± 5 cm w usytuowaniu poziomym. 

 Krawężniki na łuku należy układać z zastosowaniem krawężników łukowych, w 

uzasadnionych przypadkach prostych, ale przyciętych do właściwego promienia. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawężników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 

znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 

ew. badania materiałów wykonane przez dostawców), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót, określone przez Inspektora Nadzoru, 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 

do akceptacji. 

 Metody badań krawężników określa norma PN-EN 1340. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych 

powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 

odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być 

zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) 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. 

b) Wymiary ław. 

− Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

− dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
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− dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 

c) 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. 

d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

− Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może 

przekraczać ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, 

które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) 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, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być 

wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

e) zgodność montażu krawężników odwadniających i elementów z nim 

związanych 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionych krawężników betonowych na ławie 

betonowej z oporem. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 

dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonanie koryta pod ławę, 

− wykonanie ławy, 

− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie prowadzonych robót, 

− zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

− wykonanie koryta pod ławę, 

− wykonanie szalunku, 

− wykonanie ławy betonowej C12/15, 

− rozebranie deskowania, 

− pielęgnacja wykonanej ławy, 

− wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod 

krawężniki, 

− ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej, 

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

 

10. Przepisy związane 

 10.1. Normy 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu 

PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

10.2. Inne dokumenty 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 

1982 r. 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej, które zostaną 

wykonane w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa chodników i miejsc postojowych 

na ulicy Szamotulskiej w Poznaniu”. Inwestycja została podzielona na etapy: 

• ETAP 1 – Odcinek od ul. Bukowskiej do ul. Szamarzewskiego 

• ETAP 2 – Odcinek od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą założenia zieleni i obejmują: 

- nasadzenie drzew liściastych, 

- założenie trawników przez obsianie trawą, 

- pielęgnacja nasadzeń i trawników 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części 

organicznych, posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy 

roślinnej, obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej 

grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.4.3. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.4. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 

korzeniami rośliny. 

1.4.5. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 

szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 1.5. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Ziemia urodzajna (humus) 

 Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia 

urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od 

zanieczyszczeń obcych. 

 W przypadkach wątpliwych Inspektor Nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu 

stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a)     optymalny skład granulometryczny: 

-       frakcja ilasta (d < 0,002 mm)    12 - 18%, 

-       frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)  20 - 30%, 

-       frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

b)    zawartość fosforu (P2O5)      > 20 mg/m2, 

c)     zawartość potasu (K2O)      > 30 mg/m2, 

d)    kwasowość pH        ≥ 5,5. 

 

 Ziemia urodzajna nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 

 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu 

różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 

plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w 

warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami 

i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01, a torf 

użyty jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011. 

  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 

mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 

miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 

przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

2.4. Drzewa i krzewy 

 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67022 i PN-R-67023, 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, 

forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 

 

 Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 

pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

− pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

− przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

− system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
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− u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

− pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 

formujące, np. u form kulistych, 

− pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

− przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

− blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

 

 Wady niedopuszczalne: 

− silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

− odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

− ślady żerowania szkodników, 

− oznaki chorobowe, 

− zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

− martwice i pęknięcia kory, 

− uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

− dwupędowe korony drzew formy piennej, 

− uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

− złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 

  Do nasadzeń przewidziano następujące gatunki: Klon Polny 

 

Wielkość sadzonek drzew liściastych : minimum 250 cm 

 

 

 Sadzonki drzew i krzewów mogą być dostarczone bez bryły korzeniowej, z tzw. „ gołym 

korzeniem” pod warunkiem zachowania właściwych terminów sadzenia.  Z bryłą korzeniową 

bezwzględnie należy sadzić jedynie gatunki iglaste. Dla drzew liściastych przewiduje się jako 

podstawową formę sadzonek – formę pienną, krzewy wyłącznie formy krzewiaste. 

2.5. Nasiona traw 

 Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 

 Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające 

wymagania PN-R-65023. 

 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. 

 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 

numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

2.6. Nawozy mineralne 

 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 

(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

- walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, łopaty, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 

- płyt ubijających, 

- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc 

niedostępnych). 

 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

 Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie 

uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

 W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 

korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły 

korzeniowe lub być w pojemnikach. 

 Drzewa i krzewy oraz rośliny pnące mogą być przewożone wszystkimi środkami 

transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i 

przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być 

natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i 

nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
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- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 

stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną 

(10cm i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 

3 cm nad terenem, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - 

kolczatką lub zagrabić, 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 

- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 

nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  

10cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 

można przyjąć pierwszą połowę października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 

regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy 

uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 

miesięcy od założenia trawnika. 

  

 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 

 Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki 

wymagane w poszczególnych porach roku: 

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

5.3. Drzewa i krzewy 

 Wymagania ogólne dotyczące sadzenia drzew i krzewów oraz roślin pnących są 

następujące: 

- pora sadzenia - jesień lub wiosna, 

- miejsce i gatunki sadzenia - powinny być wyznaczone w terenie, zgodne z 

Dokumentacją Projektową. 

5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia krzewów i roślin pnących 
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 Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące: 

- dołki pod krzewy powinny mieć średnicę 0,3m i głębokość 0,3m i powinny być 

zaprawione ziemią urodzajną, 

- krzewy należy sadzić w odległości od 0,8 do 1,0m od siebie oraz w grupach mijających 

się, aby nie powstawały przerwy wizualne w przegrodzie z zieleni, 

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. 

Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować 

miskę i podlać. 

5.3.2.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew 

 Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące: 

- drzewa sadzić z całkowitą zaprawą dołów, 

- pod drzewa należy przygotować otwory o średnicy min. 0,7m i głębokości min. 0,7m, 

- każde drzewo należy przywiązać do trzech palików o średnicy  min. 8 cm, zastosować 

wiązadła, 

- do nasadzeń należy przeznaczyć drzewa rozrośnięte o parametrach zgodnych z 

Dokumentacją Projektową, 

- do nasadzeń należy przeznaczyć drzewa z prawidłowo wykształconą i uformowaną 

koroną, z wyraźnie wyprowadzonym przewodnikiem, 

- po posadzeniu materiału roślinnego należy przeprowadzić ściółkowanie korą drzew 

iglastych, 

- po posadzeniu wokół drzew uformować misy o średnicy około 1 m. 

5.3.3. Pielęgnacja po posadzeniu drzew i krzewów oraz roślin pnących 

 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu 5 lat od posadzenia) polega na: 

− podlewaniu, 

− odchwaszczaniu, 

− nawożeniu, 

− usuwaniu odrostów korzeniowych, 

− poprawianiu misek, 

− okopczykowaniu krzewów jesienią, 

− rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

− wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

− wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

− przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 

formujące) 

− przeprowadzeniu terminowo wszelkich niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych z ochrony 

roślin 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Trawniki 

 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
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− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 

− ilości rozrzuconego kompostu, 

− prawidłowego uwałowania terenu, 

− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− gęstości zasiewu nasion, 

− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

6.3. Drzewa i krzewy 

 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów oraz roślin pnących 

polega na sprawdzeniu: 

- wielkości dołków pod drzewa i krzewy oraz rośliny pnące, 

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

- zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin, 

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 

wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

- odpowiednich terminów sadzenia, 

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

- zasilania nawozami mineralnymi. 

 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów oraz roślin pnących dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia z Dokumentacją Projektową, 

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów oraz roślin 

pnących z Dokumentacją Projektową, 

- wykonania misek przy drzewach i krzewach oraz roślinach pnących, jeśli odbiór jest na 

wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 

- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki 

prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 

- jakości posadzonego materiału. 

 

7. Obmiar robót 

 Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne" pkt 7. 

 Jednostką obmiaru jest: 

– 1 szt. (sztuka) wykonanego posadzenia drzewa, 

– 1 m2 powierzchni założonych i pielęgnowanych trawników, 

 zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 
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8. Odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne" pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 

dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania 

ogólne" pkt 9. 

 Płatności za m2 wykonanych trawników i szt. posadzonych drzew i krzewów należy 

przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót. 

 Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu i rośliny pnącej obejmuje: 

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia drzew, krzewów i roślin pnących 

z wykopaniem i zaprawieniem dołków, 

- zakup i dostarczenie materiału roślinnego, 

- sadzenie drzew z mocowaniem do palików, 

- pielęgnację posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie 

- dosadzenie uschniętych drzew w połowie okresu gwarancyjnego i na koniec okresu 

gwarancyjnego 

 Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

− roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 

urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

− zakup i transport mieszanki nasion traw oraz ziemi urodzajnej na miejsce wbudowania, 

− zakładanie trawników przez wysianie nasion traw, 

− pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 

10. Przepisy związane 

PN-G-98011 Torf rolniczy 

PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

BN-76/9125-01   Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


