
ROBOTY DROGOWE

Spis specyfikacji

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
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D-03.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
D-03.03.01 Drena  – s czek pod ny
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23 Nawierzchnia z brukowych bloczków betonowych ( betonitów )
D-05.03.23a Nawierzchnie z prefabrykowanych p yt elbetowych
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 Kraw niki betonowe na awie betonowej
D-08.03.01 Obrze a betonowe



D.00.00.00 WYMAGANIA  OGÓLNE

1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

1.1.1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.00.00.00 - Wymagania
ogólne odnosi si do wymaga wspólnych dla poszczególnych wymaga technicznych dotycz cych
wykonania i odbioru robót, zwi zanych z Remontem dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie
betonowych nawierzchni ladowych

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB stanowi cz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nale y je stosowa w
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogólne nale y rozumie i stosowa w powi zaniu z ni ej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych:

D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne
D-03.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
D-03.03.01 Drena  – s czek pod ny
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23 Nawierzchnia z brukowych bloczków betonowych ( betonitów )
D-05.03.23a Nawierzchnie z prefabrykowanych p yt elbetowych
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 Kraw niki betonowe na awie betonowej
D-08.03.01 Obrze a betonowe

1.3.2. Niezale nie od postanowie w dokumentach umowy normy pa stwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych b
stosowane przez Wykonawc  w j zyku polskim.

1.3.3. Przedmiar robót

Przedmiary robót przedstawione w STWiORB maj charakter tylko informacyjny. Obligatoryjne
zakresy robót zosta y uj te w za czniku tj. w Przedmiarze Robót i stanowi  one podstaw  wyceny.

1.4. Okre lenia podstawowe

yte w STWiORB wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie w ka dym przypadku
nast puj co:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca
techniczno-u ytkow (drog ) albo jego cz stanowi ca odr bny element konstrukcyjny lub
technologiczny.



1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik Budowy - opatrzony piecz ci Zamawiaj cego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, s cy do notowania wydarze zaistnia ych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania polece i innej korespondencji
technicznej pomi dzy Zamawiaj cym ( Inspektorem Nadzoru ), Wykonawc  i Projektantem.

1.4.4. Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiaj cego, upowa niona do
sprawowania nadzoru inwestorskiego, powo ana do reprezentowania Inwestora w sprawach
realizacji zadania.

1.4.5. Jezdnia - cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania
Robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.

1.4.8. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiaj cego, niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada i prób zwi zanych z ocen jako ci
materia ów oraz Robót.

1.4.9. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z Specyfikacjami
Technicznymi , zaakceptowane przez Zamawiaj cego

1.4.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespó warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci
od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.
a) warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu

i czynników atmosferycznych.
b) podbudowa - dolna cz nawierzchni s ca do przenoszenia obci od ruchu na pod e.

Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.11. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w
osi drogi

1.4.12. Odpowiednia (bliska) zgodno - zgodno wykonywanych Robót z dopuszczonymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.13. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy , le cy pod nawierzchni do g boko ci
przemarzania.

1.4.14. Polecenie Zamawiaj cego / Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiaj cego, w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji
Robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.16. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.17. Rysunki - cz Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk i
wymiary obiektu b cego przedmiotem robót.

1.4.18. Zadanie budowlane - cz przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn ca
konstrukcyjn lub technologiczn , zdoln do samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji
techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega na wykonywaniu robót zwi zanych z budow ,
modernizacj , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej elementu.



1.4.19. Zamawiaj cy – Zarz d Dróg i S by Komunalne w Czerwionce – Leszczynach, ul. Polna 6,
44-238 Czerwionka – Leszczyny
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za ich zgodno z STWiORB i
poleceniami Zamawiaj cego. Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpiecze stwo podczas
wykonywania wszelkich czynno ci na terenie budowy i terenie przyleg ym do budowy oraz za
bezpiecze stwo terenów, na których mog wyst pi zagro enia dla ludzi i mienia w zwi zku z
prowadzonymi robotami. Metody u yte przy budowie wyra aj ce si rodzajem zastosowanej
technologii, maszyn, urz dze i sprz tu musz zapewnia skuteczna ochron ludzi, rodowiska i
budynków na obszarze obj tym budow  a w szczególno ci przed:

ha asem
wibracj
drganiami i wstrz sami
zanieczyszczeniem odpadami produkcyjnymi i komunalnymi
zanieczyszczeniem powietrza emisj  gazów, py ów i dymów
zanieczyszczeniem rodowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami
ci kimi.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczna ochron  przed:

pogorszeniem istniej cego stanu technicznego budynków s siaduj cych z budow ( wstrz sy,
wibracja, osiadanie ),
niebezpiecze stwem podczas pracy urz dze , maszyn i sprz tu,
zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodz cymi z budowy,

Wykonawca ubezpieczy swoj dzia alno przed roszczeniami wynikaj cymi z wyst pienia szkód,
których ród em by yby zdefiniowane powy ej zagro enia. Wykonawca musi uwzgl dni i uwidoczni
w Projekcie Technologii i Organizacji Robót ochron przed uszkodzeniem istniej cej na terenie
budowy i terenie przyleg ym infrastruktury technicznej ( wodoci g, kanalizacja, gaz, linie kablowe
itp. ).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren i
STWiORB.

1.5.2. Zgodno  robót z STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiaj cego Wykonawcy stanowi cz umowy, a wymagania
wyszczególnione w cho by jednym z nich s obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by y w
ca ej dokumentacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne STWiORB.
Dane okre lone w STWiORB b uwa ane za warto ci docelowe, od których dopuszczalne s
odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji.
W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b w pe ni zgodne z STWiORB i wp ynie to na
niezadowalaj jako wykonanych robót, to takie materia y b niezw ocznie zast pione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargni ciem osób postronnych. Wszelkie
konsekwencje z tytu u nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy obci aj  Wykonawc .
Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji zadania, a  do zako czenia i odbioru ko cowego robót.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa wszystkie
tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i
pieszych.
Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie i w nocy tych zapór i znaków , dla których
jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placów budowy nie podlega
odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w cen  umown .

1.5.4. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi zek zna i stosowa w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wyka czania robót Wykonawca b dzie :
a) utrzymywa  teren budowy w stanie bez wody stoj cej ,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si do przepisów i norm

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó terenu budowy oraz b dzie unika uszkodze
lub uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub
innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

1.5.5. Ochrona przeciwpo arowa

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.
Wykonawca b dzie utrzymywa sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie prowadzonego remontu oraz w maszynach i pojazdach.
Materia atwopalne b sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materia y szkodliwe dla otoczenia

Materia y , które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia.

Nie dopuszcza si ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym
od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b mia y aprobat techniczn , wydan przez
uprawnion jednostk jednoznacznie okre laj brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na
rodowisko.

Materia y, które s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich
szkodliwo zanika (np. materia y pylaste) mog by yte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien
otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej.

1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie
jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji.
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót urz dze podziemnych lub instalacji na
powierzchni ziemi innych ni wykazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiaj cego, do
Wykonawcy nale y obowi zek ich zinwentaryzowania, ustalenia w ciciela oraz dokonania ich
prze enia lub zabezpieczenia.
Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urz dze  w czasie trwania zadania.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Zamawiaj cego
i zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca b dzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych.
Przed rozpocz ciem robót nale y wykona przekopy kontrolne w celu dok adnego zlokalizowania
istniej cych urz dze obcych. Prowadzenie prac przy czynnych liniach i sieciach mo e odbywa si
wy cznie pod nadzorem przedstawicieli poszczególnych w cicieli urz dze  obcych.

1.5.8. Bezpiecze stwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca b dzie przestrzega przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpiecze stwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikaj cy z Art.



21a Prawa Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Zamawiaj cym.
W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t
i odpowiedni odzie dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Uznaje si e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga okre lonych powy ej nie
podlegaj  odr bnej zap acie.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do
robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia.
Wykonawca b dzie utrzymywa roboty do czasu ko cowego odbioru. Utrzymanie powinno by
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez
ca y czas, do momentu odbioru ko cowego.

Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiaj cego
powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi zany jest zna wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które s w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIA Y

2.1. ród a uzyskania materia ów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia ów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego
ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia ów i odpowiednie wiadectwa bada

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiaj cego.
Zatwierdzenie pewnych materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie
materia y z danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie.
Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada w celu udokumentowania, e materia y
uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj wymagania Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót w czasie post pu robót.

2.2. Inspekcja wytwórni materia ów

Wytwórnie materia ów mog by okresowo kontrolowane przez Zamawiaj cego w celu sprawdzenia
zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog by
pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wynik tych kontroli b dzie podstaw akceptacji
okre lonej partii materia ów pod wzgl dem jako ci.
W przypadku, gdy Zamawiaj cy b dzie przeprowadza inspekcj wytwórni b zachowane
nast puj ce warunki:
a) Zamawiaj cy b dzie mia zapewnion wspó prac i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materia ów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Zamawiaj cy b dzie mia wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie

odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji zadania.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan przez Wykonawc wywiezione z terenu budowy.
Je li Zamawiaj cy zezwoli Wykonawcy na u ycie tych materia ów do innych robót, ni te dla których
zosta y zakupione, to koszt tych materia ów zostanie przewarto ciowany przez Zamawiaj cego.
Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj si niezbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nie przyj ciem i niezap aceniem.



2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b one potrzebne do
robót, by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj jako i w ciwo do robót i
by y dost pne do kontroli Zamawiaj cego.
Miejsca czasowego sk adowania b zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiaj cym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawc .

2.5. Materia y z rozbiórek

Wszystkie elementy i materia y z rozbiórek staj si asno ci Zamawiaj cego i powinny by
przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiaj cego.

3. SPRZ T

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiada pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w STWiORB,
PZJ.
Liczba i wydajno sprz tu b dzie gwarantowa przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w STWiORB i wskazaniach Zamawiaj cego w terminie przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami
dotycz cymi jego u ytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu
do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy,
zostan  przez Zamawiaj cego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
Liczba rodków transportu b dzie zapewnia prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
STWiORB i wskazaniach Zamawiaj cego, w terminie przewidzianym umow .
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b spe nia wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca b dzie usuwa na bie co, na w asny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne dotycz ce organizacji robót

Przedmiotem realizacji jest zwi zany z Remontem dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie
betonowych nawierzchni ladowych.
Prowadzenie robót na tym odcinku musi by zorganizowane tak, by w ca ym okresie realizacji
zapewnione by y podstawowe warunki dotycz ce utrzymania zarówno ruchu pieszego, jak i ko owego.

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow , oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno wymaganiami STWiORB, PZJ
oraz poleceniami Zamawiaj cego.
Dopuszcza si  mo liwo  zastosowania przez Wykonawc  rozwi za  zamiennych w odniesieniu do:
- technologii wykonania
- materia ów



przyj tych w zamówieniu.
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska  akceptacj  Zamawiaj cego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów robót.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Zamawiaj cego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .
Polecenia Zamawiaj cego b wykonywane nie pó niej ni w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u
ponosi Wykonawca.
Zastosowany sprz t, wszystkie materia y, roboty i ich zabezpieczenie wynikaj ce z przyj tych
rozwi za technicznych i technologicznych w ramach opracowa Wykonawcy nie podlegaj odr bnej
zap acie, wszelkie koszty z tego tytu u nale y uj  w Kosztorysie Ofertowym.

6. KONTROLA  JAKO CI  ROBÓT

6.1. Program Zapewnienia Jako ci (PZJ)

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiaj cego
Programu Zapewnienia Jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z STWiORB
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiaj cego.
Program Zapewnienia Jako ci b dzie zawiera  :

-  organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-  organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-  bhp – szczegó owy Plan BiOZ
-  wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako i terminowo wykonania poszczególnych elementów

  robót,
-  system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
-  wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
       wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
-  sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
- sposób i procedur pomiarów i bada (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

-  sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako ci robót

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn
za on  jako  robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe kontrol robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiaj cy mo e za da od Wykonawcy przeprowadzenia
bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy.
Wykonawca b dzie przeprowadza pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w STWiORB.
Minimalne wymagania co do zakresu bada i ich cz stotliwo ci s okre lone w STWiORB, normach i
wytycznych.
Wykonawca dostarczy Zamawiaj cemu wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t
badawczy posiadaj wa legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj
wymaganiom norm okre laj cych procedury bada .
Zamawiaj cy b dzie mie nieograniczony dost p do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.



6.3. Pobieranie próbek

Próbki b pobierane losowo. Zaleca si stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog by z jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada .
Zamawiaj cy b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Zamawiaj cego Wykonawca b dzie przeprowadza dodatkowe badania tych materia ów,
które budz tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan przez Wykonawc
usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa mo na wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiaj cego.
Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Zamawiaj cego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pi mie ich wyniki do akceptacji Zamawiaj cego.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca b dzie przekazywa Zamawiaj cemu kopie raportów z wynikami bada jak najszybciej,
nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w Programie Zapewnienia Jako ci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiaj cego

Do celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Zamawiaj cy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.
Zamawiaj cy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,

dzie ocenia zgodno materia ów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników bada
dostarczonych przez Wykonawc .
Zamawiaj cy mo e pobiera próbki materia ów i prowadzi badania niezale ne od Wykonawcy, na
swój koszt. Je eli wyniki tych bada wyka e raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to
Zamawiaj cy poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych bada , albo oprze si wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci
materia ów i robót z STWiORB. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych
bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiaj cy mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
1. Certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno z kryteriami

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych
przepisów i dokumentów technicznych.

2. Deklaracje zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
- Polsk  Norm  lub
- aprobat techniczn w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

je eli nie s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi STWiORB.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s wymagane przez STWiORB, ka da partia
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemys owe musz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego bada . Kopie wyników tych bada dostarczone
przez Wykonawc  Zamawiaj cemu.
Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.



6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Odpowiedzialno za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy b dokonywane na bie co i b dotyczy przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka dy zapis w Dzienniku Budowy b dzie opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, która
dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b
czytelne, dokonane trwa technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Za czone do Dziennika Budowy protoko y i inne dokumenty b oznaczone kolejnym numerem
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Zamawiaj cego.
Do Dziennika Budowy nale y wpisywa  w szczególno ci :
- dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót , trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiaj cego,
- daty zarz dzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,
- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ko cowych

odbiorów robót,
- wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
- dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada z

podaniem, kto je przeprowadza ,
- inne istotne informacje o przebiegu robót .
Decyzje Zamawiaj cego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyj cia lub zaj ciem stanowiska.

Pozosta e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) nast puj ce dokumenty:

a) protoko y przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protoko y odbioru robót,
d) korespondencj  na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Zamawiaj cego.

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót b dzie okre la faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z STWiORB, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od
obowi zku uko czenia robót.
Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci wymagan do celu miesi cznej

atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie.



7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b obmierzone poziomo
wzd  linii osiowej.
Je li Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w ciwe dla danych robót
nie wymagaj tego inaczej, obj to ci b wyliczone w m3 jako d ugo pomno ona przez redni
przekrój.
Ilo ci, które maj by obmierzone wagowo, b wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiORB.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b przeprowadzone przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem odcinków robót, a tak e
w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów Robót

W zale no ci od ustale  odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
a)   odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b)   odbiorowi cz ciowemu,
c)   odbiorowi ko cowemu,
d)   odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiaj cy.
Gotowo danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiaj cego. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie
pó niej jednak ni w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiaj cego.
Jako i ilo robót ulegaj cych zakryciu ocenia Zamawiaj cy na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z  STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego
robót dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ko cowym robót. Odbioru robót dokonuje
Zamawiaj cy.

8.4. Odbiór ko cowy robót

8.4.1. Zasady odbioru ko cowego robót

Odbiór ko cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci,
jako ci i warto ci.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo do odbioru ko cowego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc wpisem do Dziennika Budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie
Zamawiaj cego.
Odbiór ko cowy robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Zamawiaj cego zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w
pkt. 8.4.2.



Odbioru ko cowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych
dokumentów, wyników bada i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z
STWiORB.
W toku odbioru ko cowego robót komisja zapozna si z realizacj ustale przyj tych w trakcie
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót
uzupe niaj cych i robót poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez komisj e jako wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w STWiORB z uwzgl dnieniem tolerancji i nie ma
wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja dokona
potr ce , oceniaj c pomniejszon warto wykonywanych robót w stosunku do wymaga przyj tych
w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ko cowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest protokó odbioru ko cowego
robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z dokumentów

umowy i ew. uzupe niaj ce lub zamienne),
2. Recepty i ustalenia technologiczne,
3. Dzienniki Budowy,
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych zgodne z STWiORB i PZJ,
5. Deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z STWiORB i

ew. PZJ,
6. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do odbioru ko cowego, komisja w porozumieniu z Wykonawc wyznaczy ponowny termin
odbioru ko cowego robót. Wszystkie zarz dzone przez Komisj roboty poprawkowe lub
uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ko cowym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA  P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw atno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc za jednostk obmiarow
ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw atno ci jest warto (kwota) podana
przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji b dzie uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania
i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w STWiORB.
Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
- robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
- warto zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,
- warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- koszt nadzoru specjalistycznego pe nionego przez w cicieli instalacji na powierzchni ziemi i

urz dze  podziemnych.
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.



9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D.00.00.00

Koszt dostosowania si do wymaga warunków umowy i wymaga ogólnych zawartych w D.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okre lone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY  ZWI ZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pó niejszymi
zmianami.

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó niejszymi
zmianami).

3. Warunki umowy.



D.01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC

1. WST P

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
rozbiórk elementów dróg i urz dze obcych w ramach Remontu dróg nieutwardzonych poprzez
wykonanie betonowych nawierzchni ladowych

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zadaniowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z rozbiórk :
warstw nawierzchni,
elementów betonowych,
elementów urz dze  obcych.

1.4. Okre lenia podstawowe

Stosowane okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w STWiORB
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do rozbiórki

Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg mo e by  wykorzystany sprz t podany
poni ej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiaj cego:

spycharki,
adowarki,
urawie samochodowe,

samochody ci arowe,
zrywarki,

oty pneumatyczne,
pi y mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki,
oskardy, dr gi stalowe, opaty.



4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Transport materia ów z rozbiórki

Materia  z rozbiórki mo na przewozi  dowolnym rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

1. Roboty rozbiórkowe elementów ulic

Warstwy nawierzchni ulic oraz chodników nale y usuwa mechanicznie. Dopuszcza si czne
prowadzenie robót rozbiórkowych w miejscach trudno dost pnych dla sprz tu mechanicznego.
Elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by usuwane bez powodowania zb dnych
uszkodze . Wyboru tych elementów dokonuje Zamawiaj cy w czasie robot rozbiórkowych i wskazuje
miejsce ich wywozu.

Do y powsta e po rozbiórce elementów ulic powinny by tymczasowo zabezpieczone. Szczególnie
nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako ci robót rozbiórkowych

Kontrola jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci wykonanych robót rozbiórkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg i ulic jest:

dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),

dla elementów betonowych - m3 (metr sze cienny).

dla elementów urz dze  obcych – szt. (sztuka)

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI



9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:

a.dla rozbiórki warstw nawierzchni:
a)wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
b)rozkucie i zerwanie nawierzchni,
c)za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki,
d)wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki,
e)op at  za przyj cie gruzu na wysypisko;

10. PRZEPISY ZWI ZANE

Brak



D.02.00.01 ROBOTY  ZIEMNE. WYMAGANIA  OGÓLNE

1. Wst p

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej STWiORB s wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych, w ramach Remontu dróg nieutwardzonych poprzez
wykonanie betonowych nawierzchni ladowych

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zadaniowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych w
ramach realizacji zadania okre lonego w pkt 1.1.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spe niaj ca warunki stateczno ci i odwodnienia.

1.4.2. boko wykopu - ró nica rz dnej terenu i rz dnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3. Wykop p ytki - wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.

1.4.4. Wykop redni - wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wska nik zag szczenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu,
okre lona wg wzoru:

ds

d
sI

gdzie:
d - g sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
ds - maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], s ca do oceny zag szczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).

1.4.6. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów
niespoistych, okre lona wg wzoru:

10

60

d
d

U

gdzie:
d60 rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.7. Wska nik odkszta cenia gruntu - wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu,
okre lona wg wzoru:

1

2
0 E

E
I



gdzie:
E1 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w pierwszym obci eniu badanej warstwy zgodnie
             z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - modu  odkszta cenia gruntu oznaczony w powtórnym obci eniu badanej warstwy zgodnie
             z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.8. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materia y (grunty)

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w STWiORB
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Podzia  gruntów

Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci podaje tablica 1.

Tablica 1. Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczególnie-
nie

ciwo ci

Jed-
nostki

Grupy gruntów
niewysadzinowe tpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu rumosz niegliniasty
wir

pospó ka
piasek gruby
piasek redni
piasek drobny

el nierozpadowy

piasek pylasty
zwietrzelina
gliniasta
rumosz
gliniasty
wir gliniasty

pospó ka
gliniasta

ma o wysadzinowe
glina piasz-    czysta zwi a, glina
zwi a, glina pylasta zwi a
, i  piaszczys-ty, i  pylasty

bardzo wysadzinowe
piasek gliniasty
py , py  piasz-czysty
glina piasz-  czysta, glina, glina
pylasta
 warwowy

2 Zawarto
cz stek

 0,075 mm
 0,02   mm

%
 15
 3

od 15 do 30
od 3 do 10

 30
 10

3 Kapilarno
bierna Hkb m  1,0  1,0  1,0

4 Wska nik
piaskowy WP  35 od 25 do 35  25

3. Sprz t

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprz t do robót ziemnych

Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania z nast puj cego sprz tu do:

odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.),



transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów

Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by dostosowany do rodzaju gruntu
(materia u), jego obj to ci, sposobu odspajania i za adunku oraz do odleg ci transportu. Wydajno
rodków transportowych powinna by ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do

urabiania i wbudowania gruntu (materia u).
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by podstaw roszcze
Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y
wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Zamawiaj cego.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umo liwia jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie
trwania robót ziemnych.
W czasie robót ziemnych nale y zachowa odpowiedni spadek pod ny i nada przekrojom
poprzecznym spadki, umo liwiaj ce szybki odp yw wód z wykopu. O ile nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by mniejszy ni 4% w przypadku gruntów spoistych i
nie mniejszy ni  2% w przypadku gruntów niespoistych.

6. Kontrola jako ci robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostan odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Zamawiaj cego Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych

Jednostk  obmiarow  jest m3 (metr sze cienny) wykonanych robót ziemnych.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.



Roboty ziemne uznaje si za wykonane zgodnie z STWiORB i wymaganiami Zamawiaj cego, je eli
wszystkie pomiary i badania da y wyniki pozytywne.

9. Podstawa p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania
ogólne”
pkt 9.

10. Przepisy zwi zane

10.1 Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni

podatnych i pod a przez obci enie p yt
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

f) Instrukcja bada  pod a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
g) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
h) Wytyczne wzmacniania pod a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.



D - 03.03.01 DRENA  – S CZEK POD NY

1. WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotycz ce

wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem s czków pod nych w ramach realizacji
Remontu dróg nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych
1.2. Zakres stosowania STWiORB

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowi zuj podstaw opracowania
szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych

z wykonywaniem s czków pod nych, które w drogownictwie stosuje si do: przej cia wód
z przepuszczalnej warstwy ods czaj cej nawierzchni, obni enia poziomu wód gruntowych,
niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi (g ównie w wykopach), osuszenia powierzchni
po lizgu osuwisk, drena u skarpowego itp. Zale nie od przeznaczenia s czków pod nych wykonuje
si  je w korpusie drogowym lub na zewn trz korpusu drogowego.

czek pod ny wykonuje si w postaci rowka wype nionego samym kruszywem lub
w postaci drenu z rurkami obsypanymi kruszywem. W przypadkach okre lonych w dokumentacji
projektowej kruszywo mo e by  cz ciowo zast pione geow óknin .

W niniejszej SST szczegó owo omówiono najcz ciej stosowane w drogownictwie s czki
pod ne z rurkami ceramicznymi lub rurkami z tworzywa sztucznego, zasypane kruszywem.
1.4. Okre lenia podstawowe
1.4.1. czek pod ny - s czek s cy do odprowadzenia wody z pod a gruntowego (s czek

boki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany równolegle do osi korony
drogi.

1.4.2. Dren - s czek pod ny z rurkami na dnie, u atwiaj cymi przep yw wody w kierunku wylotu
drenu.

1.4.3. Geow óknina (lub w óknina) - materia wytworzony zwykle metod zgrzeblania i ig owania
z nieci ych, wysokospolimeryzowanych w ókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych:
polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzuj cy si
m.in. du  wytrzyma ci  oraz wodoprzepuszczalno ci .
1.4.4. Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STWiORB  D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano
w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materia ów stosowanych w s czkach pod nych

Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu s czków pod nych s :
rurki drenarskie ze ciankami pe nymi lub otworami (ceramiczne, z tworzywa sztucznego, betonowe,

kamionkowe, itp.),
geow óknina,

2.3. Ceramiczne rurki  drenarskie
Ceramiczne rurki drenarskie powinny odpowiada wymaganiom PN-B-12040 [25]: mie

kszta t walca lub prawid owego graniastos upa wielobocznego, o d ugo ci nominalnej 330 mm.
Grubo cianki na obwodzie powinna by  jednakowa dla ka dej rurki.

Wymagania dla rurek podano w tablicy 1.
Ceramiczne rurki drenarskie mog by przechowywane na sk adowiskach otwartych.

Sk adowisko powinno by wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód
opadowych, oczyszczone z gruzu, niegu i innych zanieczyszcze ..



Ceramiczne rurki drenarskie nale y uk ada w pryzmy oddzielnie poszczególnymi rednicami
do wysoko ci 2,0 m. Pryzmy nale y zabezpieczy przed obsuwaniem si wed ug PN-B-12030 [24]
drewnianymi listwami lub ceg ami.

Do zabezpieczenia szczelin stykowych ceramicznych rurek drenarskich mo na stosowa
materia y odpowiadaj ce nast puj cym wymaganiom:
a) papa wg PN-B-27617 [28],
b) wir wg pkt 2.6,
c) w óknina wg pkt 2.7.

Tablica 1. Wymagania dla ceramicznych rurek drenarskich

Lp. W ciwo ci i cechy Typ rurki

75 100 125 150

1 rednica wewn trzna, mm 75 4 100 5 125 6 150 7

2 Grubo cianek, mm od 8 do
16

od 9
do18

od 10 do
20

od 11do
22

3 Deformacja (elipsowato ) otworu,
mm 5 7 8 10

4 Ró nice grubo ci cianek, mm 2 3 3 4

5 Wygi cie rurki, mm 5 6 7 8

6 Odchylenie p aszczyzny czo owej,
mm

2 3 3 4

7 Zgrubienie na kraw dzi
wewn trznej otworu, mm 1 1 1 1

8 Odpryski na powierzchni, suma
najwi kszych wymiarów, mm 45 45 45 45

9 Odporno na dzia anie mrozu,
liczba cykli zamra ania i
odmra ania bez uszkodze

20 20 20 20

10 Wytrzyma na dzia anie si y
zgniataj cej, daN 392 392 392 392

2.4. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada wymaganiom PN-C-89221 [29],

tj. by rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku winylu
i odpowiednich dodatków metod  wyt aczania.

Rurki drenarskie powinny mie powierzchni bez p cherzy, powinny by obci te prostopadle
do osi, w sposób umo liwiaj cy dok adne ich czenie.

Szczeliny wlotowe (szparki pod ne) powinny znajdowa si mi dzy karbami rurki, powinny
by wolne od grudek i resztek materia u i powinny by tak wykonane, aby przep ywaj ca przez nie
woda nie napotyka a oporów. Szczeliny powinny by równomiernie rozmieszczone na d ugo ci
i obwodzie rurki.

Wymagania   dla   rurek   drenarskich   z  polichlorku   winylu   podano   w tablicy 2.
Rurki drenarskie nale y przechowywa na utwardzonym placu, w nienas onecznionych

miejscach. Zwoje rurek drenarskich nale y uk ada asko w stosy do wysoko ci 4 zwojów w temp. do
25oC, a powy ej 25oC do wysoko ci 2 zwojów. Rurki drenarskie zwyk e (typu Z, barwy naturalnego
PVC) nale y chroni przed dzia aniem si mechanicznych w temperaturze poni ej 0oC, natomiast rurki
o zwi kszonej odporno ci na obni on temperatur (typu O, barwy czarnej) nale y chroni
w temperaturze poni ej -10oC.

Tablica 2. Wymagania dla rurek drenarskich karbowanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Lp. W ciwo ci i cechy rednica zewn trzna nominalna,   mm

50 65 80 100 125
1 rednica zewn trzna, mm 50,5 65,5 80,5 100,5 126,5
2 Dopuszczalna odchy ka rednicy

zewn trznej, mm -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0



3 rednica wewn trzna, mm 43,9 58,0 71,5 91,0 115,0
4 Dopuszczalna odchy ka rednicy

wewn trznej, mm +2 +2 +2 +2 +2,5

5 ugo  rurki, m 200 150 100 75 50

6 Szeroko szczelin wlotowych,
mm

od 0,6 do 1,0 lub od 1,1 do
1,5

od 1,7 do 2

7 Ogólna powierzchnia szczelin
wlotowych na d ug. 1 m, cm2, co
najmniej
- dla szeroko ci od 0,6 do 1,0
mm
- dla szeroko ci od 1,1 do 1,5
mm
- dla szeroko ci od 1,7 do 2,0
mm

12
16
-

12
32
-

12
32
-

13
33
-

-
-
46

8 Liczba szczelin w szych na 1 m
rurki, % 20 20 20 20 20

9 Odporno na uderzenie, wg PN-
C-89221 [29] dopuszcza si uszkodzenie najwy ej 1

próbki
10 Odporno na zginanie, wg PN-

C-89221 [29]
próbka nie powinna za amywa  si
i wykazywa  p kni

11 Wytrzyma na zerwanie, wg
PN-C-89221 [29] próbka nie powinna ulec zerwaniu

12 Zmiana wymiarów rednicy, wg
PN-C-89221 [29], %, nie wi cej
ni

12 12 12 12 12

czki, s ce do po czenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skr cenie) powinny
by wykonane z polietylenu wysokoci nieniowego. Wymagania dla z czki o rednicy zewn trznej
nominalnej 50mm powinny odpowiada  BN-84/6366-10 [32].

czki nale y przechowywa w workach, pud ach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
sk adowaniu na odkrytych placach nale y chroni przed oddzia ywaniem promieni s onecznych.
W magazynach zamkni tych temperatura otoczenia nie mo e przekracza 40oC, a odleg
sk adowania powinna by wi ksza ni 1 m od czynnych urz dze grzejnych. W przypadku
sk adowania w workach zaleca si  uk ada  je w warstwach nie przekraczaj cych wysoko ci 5 worków.
2.5. Rurki drenarskie z innych materia ów

Rurki drenarskie z innych materia ów powinny odpowiada  wymaganiom nast puj cych norm:
- betonowe wg BN-67/6744-08 [31],
- kamionkowe wg PN-EN 295 [3].
2.6. Materia  filtracyjny i podsypka w s czku pod nym

Jako materia y filtracyjne nale y stosowa :
wir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wi kszych ni otwory w ruroci gu drenarskim, którymi

móg by si do nich dosta . Do otworów tych nale szczeliny stykowe mi dzy rurkami oraz
dziurki i szparki pod ne w rurkach dziurkowanych,

piasek gruby o wielko ci ziaren do 2 mm, w którym zawarto ziaren o rednicy wi kszej ni 0,5 mm
wynosi wi cej ni  50 %, wg PN-86/B-02480 [20],

piasek redni o wielko ci ziaren do 2 mm, w którym zawarto ziaren o rednicy wi kszej ni 0,5 mm
wynosi nie wi cej ni 50 %, lecz zawarto ziaren o rednicy wi kszej ni 0,25 mm wynosi wi cej
ni  50 %, wg PN-86/B-02480 [20].

Wska nik wodoprzepuszczalno ci piasków powinien wynosi co najmniej 8 m/dob , przy
oznaczaniu wg PN-55/B-04492 [15].

wiry i piaski nie powinny mie zawarto ci zwi zków siarki w przeliczeniu na SO3 wi kszej ni
0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-EN 1744-1 [7].

Podsypk pod rurki drenarskie nale y wykona z piasku odpowiadaj cego wymaganiom PN-
EN 13043 [12].
2.7. Geow óknina

Geow óknina powinna by materia em odpornym na dzia anie wilgoci, rodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar , dziur i przerw ci ci z dobr



szczepno ci z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacj projektow ,
aprobatami technicznymi i SST.
2.8. Materia y do wykonania betonowego lub elbetowego wylotu drenu

Deskowanie powinno zapewni sztywno i niezmienno uk adu oraz bezpiecze stwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by skonstruowane w sposób umo liwiaj cy atwy jego monta i
demonta . Przed wype nieniem mas betonow , deskowanie powinno by sprawdzone, aby
wyklucza o wyciek zaprawy z masy betonowej, mo liwo zniekszta ce lub odchyle w betonowej
konstrukcji.

Klasa betonu powinna by zgodna z dokumentacj projektow lecz nie ni sza ni klasa
C25/30. Beton powinien odpowiada  wymaganiom podanym w tablicy 3 wg PN-EN 206-1 [2].

Tablica 3. Wymagania dla betonu klasy C25/30

Lp. W ciwo ci Warto ci
1 Wytrzyma  gwarantowana betonu na ciskanie, MPa 30
2 Nasi kliwo  betonu, % 5
3 Odporno betonu na dzia anie mrozu, stopie

mrozoodporno ci
F 50

Sk adnikami betonu s : cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement stosowany do betonu powinien by cementem portlandzkim klasy 42,5

odpowiadaj cym wymaganiom PN-EN 197-1 [1].
Kruszywo do betonu (piasek, grys) powinno odpowiada  wymaganiom PN-EN 12620 [11].
Woda powinna by  „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-EN 1008 [6].
Domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiada  PN-EN 934-2 [5].
Pr ty zbrojenia w elbetowym wylocie drenu powinny odpowiada  PN-63/B-06251 [17].

2.9. Wylot drenu z prefabrykatu betonowego lub elbetowego
Powierzchnie prefabrykatów powinny by bez rys, p kni i ubytków betonu, o fakturze z

formy dla powierzchni zasypywanych i fakturze zatartej dla powierzchni widocznych. Kraw dzie
elementów powinny by  równe i proste.

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia nie powinny przekracza :
- dla elementów betonowych - szczerby i uszkodzenia: liczba max 2, d ugo max 40 mm,

boko  max 10 mm,
- dla elementów elbetowych - wkl lub wypuk powierzchni lub kraw dzi: max 4 mm,

szczerby i uszkodzenia kraw dzi i naro y: liczba max 4, d ugo  max 30 mm.
2.10. Materia y do wykonania kamiennego wylotu drenu

Kamie przeznaczony do wykonania wylotu drenu powinien odpowiada normom PN-84/B-
01080 [19], PN-60/B-11104 [16] i PN-B-11210 [23].

Kamie amany do budowy murka wylotu drenu powinien odpowiada wymaganiom podanym
w tablicy 4, a brukowiec do obrukowania skarpy - w tablicy 5.
2.11. Materia  izolacyjny wylotu drenu

Je li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to do izolacji cian wylotu drenu
mo na stosowa  nast puj ce materia y, po akceptacji In yniera:
lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [26],
lepik asfaltowy z wype niaczami stosowany na gor co wg PN-B-24625 [27].



Tablica 4. Wymagania u ytkowe dla kamienia amanego

Lp. W ciwo ci Warto ci Badania wg

1

Wymiary zasadnicze bry , cm

Grupa I (20÷250)mm
Grupa II (250÷500)mm
Grupa III (20÷500)mm
Grupa IV
(500÷800)mm
Grupa V (250÷800)mm
Grupa VI (20÷800)mm

-

2 Wytrzyma na ciskanie w
stanie powietrzno-suchym, MPa,
co najmniej:
a) ska y magmowe i
przeobra one
b) ska y osadowe

50
20

PN-EN 1926 [8]
PN-EN 1926 [8]

3 Mrozoodporno w cyklach, co
najmniej 21 PN-EN 12371 [10]

4 cieralno na tarczy
Boehmego, cm od 0,7 do 1 PN-EN 14157 [14]

5 sto  pozorna, g/cm3

a) ska y magmowe i
przeobra one
b) ska y osadowe

od 2,5 do 2,75
od 1,7 do 2,6

PN-EN 1936 [9]
PN-EN 1936 [9]

6 Nasi kliwo wod , %, nie
wi cej ni :
a) ska y magmowe i
przeobra one
b) ska y osadowe

2,5
12,0

PN-EN 13755 [13]
PN-EN 13755 [13]

7 Zanieczyszczenia glin , i em,
zwi zkami organicznymi itp.

wolne od
zanieczyszcze

-

Tablica 5. Wymagania dla brukowca do brukowania skarp

Lp. W ciwo ci Warto ci Badania wg

1 Wytrzyma na ciskanie w stanie
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej ni

100 PN-EN 1926 [8]

2 cieralno na tarczy Boehmego, cm,
nie wi cej ni

0,5 PN-EN 14157 [14]

3 Wytrzyma na uderzenie (zwi ),
liczba uderze , nie mniej ni

7 PN-67/B-04115 [18]

4 Nasi kliwo  wod , %, nie wi cej ni 2,0 PN-EN 13755 [13]

5 Odporno  na dzia anie mrozu ca kowita PN-EN 12371 [10]
3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonania s czka pod nego

czek pod ny mo e by wykonywany r cznie lub mechanicznie, chocia zwykle, ze
wzgl du na niewielki zakres robót wg bnych odwodnieniowych, prace ekonomiczniej b dzie wykona

cznie.
W przypadku mechanizacji wykonania drenów pod nych Wykonawca powinien wykaza si

mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
b. koparek do kopania rowków drenarskich,
c. koparko-uk adarek do wykonywania rowków i uk adania rurek ceramicznych lub z tworzyw

sztucznych, z ewentualn  zautomatyzowan  zasypk  materia em filtracyjnym,
d. uk adarek rurek drenarskich, o czynno ciach jak dla koparko-uk adarek, lecz bez kopania rowków,
e. wiertnic specjalnych do wykonywania otworów poziomych lub pochy ych pod nasypami w celu

enia w nich rurek drenarskich,
f. innego sprz tu - do transportu, robót ziemnych i drenarskich.



4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport przy wykonywaniu s czka pod nego

Ceramiczne rurki drenarskie mo na przewozi dowolnym rodkiem transportu na paletach lub
luzem.

Za adunek i wy adunek rurek powinien odbywa  si :
za pomoc urz dze wyposa onych w osprz t kleszczowy, wid owy lub chwytakowy, w przypadku

przewo enia na paletach,
cznie przy u yciu przyrz dów pomocniczych, w przypadku przewo enia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nale y:
uk ada je równolegle do bocznych cian rodka przewozowego na jednakowej wysoko ci na ca ej
powierzchni,
wszystkie ciany boczne rodka przewozowego oraz poszczególne rz dy wyrobów zabezpieczy
warstw  materia u wy ció kowego (np. s omy, siana, we ny drzewnej, materia ów syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym
uszkodzeniem, mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu. Podczas za adunku i wy adunku
rurek nie nale y rzuca . Szczególn  ostro no  nale y zachowa  w temperaturze 0o C i ni szej.

czki w workach i pud ach nale y przewozi w sposób zabezpieczaj cy je przed
zgnieceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie wykopu pod s czek pod ny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (r czna lub mechaniczna) powinna by dostosowana
do g boko ci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprz tu mechanicznego. Wymiary
wykopu powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  lub wskazaniami In yniera.

Wykop rowka drenarskiego nale y rozpocz od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi ku
górze, w celu zapewnienia wodzie sta ego odp ywu. Szeroko dna rowka drenarskiego powinna by
co najmniej o 5 cm wi ksza od zewn trznej rednicy uk adanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp
rowków nale y wykona zgodnie z dokumentacj projektow , a je li w dokumentacji nie okre lono
inaczej, nachylenie powinno wynosi od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwaj cych
si  nale y skarpie zapewni  stateczno  lub stosowa  obudow  wykopu zgodnie z PN-B-10736 [22].

Wydobyty grunt powinien by sk adowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego
pasa terenu o szeroko ci co najmniej 1 m, licz c od kraw dzi wykopu - dla komunikacji; k t
nachylenia skarpy odk adu wydobytego gruntu nie powinien by wi kszy od k ta jego stoku
naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wod z opadów atmosferycznych, nale y
powierzchni terenu wyprofilowa ze spadkiem umo liwiaj cym atwy odp yw wody poza teren
przylegaj cy do wykopu.
5.3. U enie podsypki

Przed przyst pieniem do uk adania rurek drenarskich, zw aszcza ceramicznych, dno rowków
nale y oczy ci (np. kami drenarskimi) tak aby woda (je li jest) wsz dzie s czy a si równ
warstewk , nie tworz c zag bie . Na oczyszczonym dnie nale y wykona podsypk z piasku o
grubo ci 5 cm, je eli dokumentacja projektowa, SST lub ustalenia In yniera nie przewiduj  inaczej.

Podsypk  przy s cz cej si  wodzie nale y wykona  tu  przed uk adaniem rurek drenarskich.
5.4. Uk adanie ruroci gu drenarskiego

Uk adanie ruroci gu zaleca si wykona niezw ocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpiecze stwa osuwania si skarp. Gdy rowkiem p ynie woda w du ych ilo ciach, uk adanie
nale y przerwa  do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powoduj cego osuwania skarp.

Skrajny, u ony najwy ej otwór rurki nale y zas oni odpowiedni za lepk (np. kamieniem,
kszta tk plastykow ) w celu uniemo liwienia przedostawania si piasku i cz stek gruntu do wn trza
rurki.

Zasada dzia ania drenu wymaga umo liwienia dop ywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki pod ne) w rurkach.

Je li dokumentacja projektowa, SST lub In ynier nie okre inaczej, to na budowie mo na
 tylko jednego rodzaju materia u, zgodnie z ni ej podanymi zasadami.

Rurki ceramiczne nale y uk ada  albo:
z mo liwie najmniejszymi szczelinami stykowymi, bez potrzeby ich zabezpieczania, w celu

uniemo liwienia zamulania rurek drobnym piaskiem; przy czym za cis e u enie rurek uznaje
si , gdy po podniesieniu r  jednej z rurek unosi si  z ni  kilka rurek s siednich,



ze szczelinami stykowymi szeroko ci od 2 do 15 mm, zabezpieczonymi przed przedostawaniem si
drobnych cz stek gruntu do rurek za pomoc pasków papy, pasków w ókniny, obsypki wirowej i
innych materia ów zaakceptowanych przez In yniera.

Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z g adkimi powierzchniami ich styków, nale czy
za pomoc  specjalnie produkowanych z czek.
5.5. Zastosowanie geow ókniny w s czku pod nym

Geow ókniny mog  by  zastosowane do:
owini cia przewodu dziurkowanego,
zabezpieczenia po cze  rurek niedziurkowanych,
owini cia kruszywa.
5.6. Zasypanie ruroci gu

Zasypanie ruroci gu nale y wykona materia em filtracyjnym ( wirem, piaskiem) zgodnie
z dokumentacj projektow , SST lub wskazaniami In yniera. Zasypanie powinno by wykonane w
sposób nie powoduj cy uszkodzenia u onego ruroci gu. Je li w dokumentacji projektowej nie
okre lono inaczej, to po u eniu rurek nale y wykona obsypk ze wiru do wysoko ci 10 cm nad
wierzchem rurki, zag szczon ubijakiem po obu stronach przewodu, a nast pnie uk ada warstwy
materia u filtracyjnego, okre lonego w p. 2.6, grubo ci nie wi kszej ni od 20 do 25 cm w
stanie lu nym, które nale y lekko ubi w sposób nie powoduj cy uszkodzenia i przemieszczenia
rurek.

Je li dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nad zasypk uk ada si warstw
ochronn z darniny (traw w dó ) lub ubitej gliny. Ca zasypuje si ziemi i zag szcza. Wska nik
zag szczenia okre lony wg BN-77/8931-12 [33] powinien na ca ej szeroko ci korpusu drogowego
spe nia  wymagania okre lone w PN-S-02205:1998 [30].
5.7. Wykonanie wylotu drenu

Wylot drenu, je li nie jest ustalony w dokumentacji projektowej, mo na wykona po akceptacji
In yniera, jako typ:
betonowy, np. wg KPED, karta 01.22 lub 02.17 [34],
elbetowy prefabrykowany, np. wg KPED, karta 01.19 do 01.21 [34],

wylot do rowu umocnionego betonem, np. wg KPED, karta 01.23 [34],
wylot na skarp  umocnion  brukiem, np. wg KPED, karta 01.34 [34],
inny, np. z gotowych prefabrykatów betonowych, z murka z kamienia amanego, wlotu do studzienek

kanalizacji deszczowej, itp.
W zale no ci od typu wylotu nale y dla:
wylotu betonowego - wykona aw fundamentow z betonu klasy wg dokumentacji
projektowej lub gruzu z wyrównaniem i r cznym zag szczeniem, ustawi deskowanie (a
potem rozebra ), u i zag ci mieszank betonow w deskowaniu, wykona izolacj
przez posmarowanie cian lepikiem i wyprawi  widoczne ciany,
wylotu elbetowego - jak dla wylotu betonowego, lecz z u eniem zbrojenia po ustawieniu
deskowania,
wylotu do rowu umocnionego betonem lub do studzienki kanalizacyjnej - wyku otwór w
betonie (rowu lub studzienki), z dostosowaniem skosu rury do pochylenia skarpy (w
przypadku rowu)
i obrobieniem wlotu rury,
wylotu na skarp z umocnieniem jej brukowcem - wykona podsypk cementowo-piaskow
grubo ci 10 cm oraz obrukowa  skarp  brukowcem,
wylotu z gotowych prefabrykatów betonowych lub elbetowych - wykona aw fundamentow
z betonu klasy wg dokumentacji projektowej lub gruzu z wyrównaniem i r cznym
zag szczeniem, ustawi prefabrykat, dostosowa wylot rury do otworu w cianie prefabrykatu,
wykona  izolacj  przez posmarowanie cian lepikiem,
wylotu z murka z kamienia amanego - wykona aw fundamentow z gruzu z wyrównaniem
i r cznym zag szczeniem, wykona murek z kamienia amanego na zaprawie cementowej
z przygotowaniem zaprawy, wykona  spoinowanie powierzchni widocznych murka.
W celu przeciwdzia ania osiadania wylotu, ko cowy odcinek ruroci gu nale y wykona

z zastosowaniem wylotowej rury betonowej wg BN-67/6744-08 [31], rednicy 20 cm, d ugo ci od
1,0 do 1,5m, do której wchodzi w ciwa rurka ruroci gu z uszczelnieniem (rurka ceramiczna -
zapraw cementowo-piaskow , rurki z PVC - z czkami), przy czym spoiny rurek ceramicznych na

ugo ci 2 m od rury wylotowej powinny by równie uszczelnione zapraw cementowo-piaskow , wg
KPED [34]

Jako inne zabezpieczenia po czenia ruroci gu z wylotem drenu, mo na wykona , po
akceptacji In yniera: otulin  betonow , sztywne rury o wi kszej rednicy, klocki betonowe itp.

W celu zabezpieczenia przed dostawaniem si do ruroci gu ab, kretów itp. nale y w rurze
przy wylocie za  kratk  wylotow  samoklinuj  wed ug KPED, karta 01.23 [34].

Przy wykonywaniu wylotu betonowego i elbetowego, dopuszczalne najmniejsze i najwi ksze
ilo ci cementu portlandzkiego w mieszance betonowej powinny wynosi :



- przy zag szczaniu mechanicznym  od 270 do 450 kg/m3,
- przy zag szczaniu r cznym  od 290 do 450 kg/m3.

Najwi kszy dopuszczalny wska nik stosunku wodno-cementowego w/c w mieszance
betonowej powinien wynosi  0,55.

Ziarna kruszywa do betonu nie powinny by  wi ksze ni :
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia, le cymi w jednej p aszczy nie
prostopad ej do kierunku betonowania.

Pr ty zbrojenia, przed ich u yciem do zbrojenia, nale y oczy ci z zendry, lu nych p atków
rdzy, kurzu i b ota. Pr ty zanieczyszczone t uszczem (smarami, oliw ) lub farb olejn nale y opala ,
np. lampami lutowniczymi, do usuni cia zanieczyszcze . Pr ty u yte do produkcji zbrojenia powinny
by  proste, w zwi zku z czym krzywizny w pr tach nale y prostowa .

Haki, odgi cia pr tów, z cza i rozmieszczenie zbrojenia nale y wykona wed ug
dokumentacji projektowej przy równoczesnym zachowaniu postanowie PN-B-03264 [21].
Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem mi kkim, spawa  lub czy  specjalnymi zaciskami.
5.8. Dopuszczalne tolerancje wykonania s czka pod nego

Przy wykonywaniu s czka pod nego dopuszczalne s  nast puj ce tolerancje:
odchylenia wymiarów szeroko ci i g boko ci rowu: nie wi ksze od   10 cm,
pochylenia skarp wykopu nie powinny ró ni  si  wi cej ni  +5 %,
pochylenia skarp sta ego odk adu nie powinny ró ni  si  wi cej ni  +10 %,
odchylenia odleg ci osi u onego drena u od osi przewodu ustalonego na awach celowniczych -

nie powinny przekracza  5 cm,
odchylenie spadku u onego drena u od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno

przekracza :
      przy zmniejszeniu spadku  -5 % projektowanego spadku,
      przy zwi kszeniu spadku  +10 % projektowanego spadku,
odchylenia grubo ci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednocze nie 25 % zaprojektowanej

grubo ci warstwy.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Kontrola wst pna przed wykonaniem s czka pod nego
6.2.1. Ceramiczne rurki drenarskie

Ka dostaw rurek nale y zbada wyrywkowo w zakresie cech zewn trznych, tzn.
skontrolowa prawid owo kszta tu, rednic , grubo cianek i inne cechy wymienione w tablicy 1.
Dopuszcza si wyst powanie rys i p kni powierzchniowych oraz bruzd i zgrubie na powierzchni
zewn trznej, nie powoduj cych zmniejszenia mrozoodporno ci i wytrzyma ci.

Wynik sprawdzenia cech zewn trznych nale y uzna za poprawny je li liczba sztuk
niedobrych w próbce licz cej 80 rurek, jest mniejsza od 7. Je li czna liczba sztuk niedobrych w
próbce jest wi ksza lub równa 8, ca parti dostawy nale y uzna za niezgodn z wymaganiami PN-
B-12040 [25], w zwi zku z czym wymaga ona przesortowania.

6.2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

Ka dostaw rurek nale y zbada wyrywkowo w zakresie cech zewn trznych, okre lonych
w punkcie 2.4 i tablicy 2, lp. od 1 do 8, wybieraj c w sposób losowy 6 % zwojów, wed ug wskaza
In yniera, z których nale y pobra  odcinki rurek do bada .

Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nale y przeprowadzi od wewn trz, po rozci ciu
odcinka rurki o d ugo ci 1 m.

W przypadkach w tpliwych lub spornych nale y przeprowadzi badania wymienione w tablicy
2, lp .od  9 do 12.

czki rurek z tworzywa sztucznego nale y bada w zakresie cech zewn trznych (g adko
powierzchni, brak p cherzy), a w przypadkach w tpliwych i spornych - na zerwanie obci nikiem
o masie 25 kg z wysoko ci 0,5 m.

6.2.3. Materia  filtracyjny

Badanie wiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla ka dej partii dostawy, pochodz cej
z jednego sk adu i z a, o wielko ci do 1500 t:
sk adu ziarnowego, wg PN-EN 933-1 [4],
zawarto ci zwi zków siarki, wg PN-EN 1744-1 [7],
wska nika wodoprzepuszczalno ci piasków, wg PN-55/B-04492 [15].

6.2.4. Geow óknina



Dostarczana geow óknina powinna mie aprobat techniczn w budownictwie drogowym
i mostowym.

W przypadkach w tpliwych lub spornych nale y przeprowadzi badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.2.5. Materia y do wykonania wylotu drenu

Cement i stal zbrojeniowa powinny by zaopatrzone przy dostawie w atest lub w sygnatur
odbiorcz  kontroli jako ci.

Kruszywo powinno charakteryzowa si sta ci cech fizycznych i jako ci uziarnienia oraz
nie powinno zawiera sk adników szkodliwych w ilo ci lub postaci wywieraj cej ujemny wp yw na
cechy techniczne betonu. W przypadkach w tpliwych lub spornych nale y przeprowadzi badania
kruszywa wg PN-EN 12620 [11].

Woda i domieszki chemiczne do betonu powinny odpowiada  warunkom podanym w p. 2.8.
Materia y kamienne powinny odpowiada  warunkom podanym w p.2.10.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania s czka pod nego
W czasie wykonywania s czka pod nego nale y zbada :
zgodno  wykonywania s czka z dokumentacj  projektow  (lokalizacj , wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchy ek wykonania s czka pod nego, wymienionych w p. 5.8,
prawid owo  wykonania podsypki, zgodnie z p. 5.3,
poprawno  u enia ruroci gu drenarskiego, zgodnie z punktami 5.4 i 5.5,
prawid owo  wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.6,
poprawno  wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.7,
wska nik zag szczenia zasypki ziemnej nad ruroci giem, wg p. 5.6.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  s czka pod nego jest - m (metr).
Obmiar robót polega na okre leniu rzeczywistej d ugo ci ruroci gu drenarskiego,

podstawowego i odga zie , w tym dochodz cych do zewn trznej ciany czo owej wylotu drenu.
Wyloty drenu nie podlegaj osobnemu obmiarowi i mieszcz si w jednostce obmiarowej

czka pod nego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug punktu 6 da y wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu dla s czka pod nego podlega:
rów pod s czek,
podsypka  ruroci gu drenarskiego,
zasypanie ruroci gu kolejnymi warstwami materia u filtracyjnego,
zbrojenie w elbetowym wylocie drenu.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m s czka pod nego obejmuje:
wyznaczenie robót w terenie,
dostarczenie materia ów,
wykopanie rowków w gruncie z wyrównaniem i ubiciem dna,
roz enie podsypki z zag szczeniem,

enie s czków z kruszywa lub rurek drenarskich,
zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub amanego, a nast pnie gruntem i zag szczenie

zgodnie z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn ,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych  wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
 1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz 1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce

cementów powszechnego u ytku (Zmiana A1)
 2. PN-EN 206-1:2005 Beton. Cz 1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno



(Zmiana A1)
 3. PN-EN 295:2002 Rury i kszta tki kamionkowe i ich po czenia w sieci drena owej i

kanalizacyjnej.
 4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie sk adu

ziarnowego. Metoda przesiewania
 5. PN-EN 934-2:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz 2: Domieszki do

betonu. Definicje, wymagania, zgodno , znakowanie i etykietowanie
(Zmiana A1)

 6. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu

 7. PN-EN 1744-
1:2000

Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw. Analiza chemiczna

 8. PN-EN 1926:2001 Metody bada kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyma ci na
ciskanie

 9. PN-EN 1936:2001 Metody bada kamienia naturalnego. Oznaczanie g sto ci i g sto ci
obj to ciowej oraz ca kowitej i otwartej porowato ci

10. PN-EN
12371:2002

Metody bada  kamienia naturalnego. Oznaczanie mrozoodporno ci

11. PN-EN
12620:2004

Kruszywa do betonu

12. PN-EN
13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowa przysz ciowych.
Tymczasowo nale y stosowa normy: PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i
mieszanka oraz PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa
amane do nawierzchni drogowych)

13. PN-EN
13755:2002

Metody bada kamienia naturalnego. Oznaczanie nasi kliwo ci przy
ci nieniu atmosferycznym

14. PN-EN
14157:2005

Kamie  naturalny. Oznaczanie odporno ci na cieranie

15. PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania w asno ci fizycznych. Oznaczanie
wska nika wodoprzepuszczalno ci

16. PN-B-11104:1960 Materia y kamienne. Brukowiec
17. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne
18. PN-B-04115:1967 Materia y kamienne. Oznaczenie wytrzyma ci kamienia na

uderzenie (zwi ci)
19. PN-B-01080:1984 Kamie dla budownictwa i drogownictwa . Podzia i zastosowanie

wed ug w asno ci fizyczno-mechanicznych
20. PN-B-02480:1986 Grunty  budowlane.   Okre lenia,  symbole,   podzia  i opis gruntów
21. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i

projektowanie
22. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
23. PN-B-11210:1996 Materia y kamienne. Kamie amany
24. PN-B-12030:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,

przechowywanie i transport (Zmiana Az1)
25. PN-B-12040:1998 Ceramiczne rurki drenarskie
26. PN-B-24620:2004 Lepik asfaltowy stosowany na zimno (Zmiana Az1)
27. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wype niaczami stosowany na gor co
28. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1)
29. PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z

niezmi kczonego polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1)
30. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
31. BN-67/6744-08 Rury betonowe
32. BN-84/6366-10 Kszta tki drenarskie typ 50 z polietylenu wysoko-ci nieniowego
33. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska nika zag szczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
  34. Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych.  CBPBDiM  „Transprojekt”,        Warszawa
1979-1982.



D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM  I ZAG SZCZENIEM POD A

1. Wst p

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) s wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zag szczaniem pod a
gruntowego, które zostan wykonane w ramach Remontu dróg nieutwardzonych poprzez
wykonanie betonowych nawierzchni ladowych

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i zadaniowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do u enia konstrukcji nawierzchni.
- mechaniczne profilowanie pod a
- r czne profilowanie pod a

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materia y

Nie wyst puj .

3. Sprz t

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprz t do wykonania robót

Wykonawca przyst puj cy do wykonania koryta i profilowania pod a powinien wykaza si
mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:
- równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko nie ustawianym lemieszem; In ynier mo e dopu ci
wykonanie koryta i profilowanie pod a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
-  koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w skich koryt),
   walców statycznych, wibracyjnych lub p yt wibracyjnych.
Stosowany sprz t nie mo e spowodowa  niekorzystnego wp ywu na w ciwo ci gruntu pod a.
Ca y sprz t powinien by  zaakceptowany przez Zamawiaj cego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
4.
4.2. Transport  materia ów



Wymagania dotycz ce transportu materia ów podano w ST D-04.04.02 pkt 4

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

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

5.2. Warunki przyst pienia do robót

Wykonawca powinien przyst pi do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczenia pod a
bezpo rednio przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcze niejsze przyst pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag szczania pod a, jest
mo liwe wy cznie za zgod  In yniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag szczonym pod u nie mo e odbywa si ruch
budowlany, niezwi zany bezpo rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawid owego ukszta towania koryta w planie i profilu powinny by wcze niej
przygotowane.
Paliki lub szpilki nale y ustawia w osi drogi i w rz dach równoleg ych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez In yniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo liwia
naci gni cie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst pach nie wi kszych ni  co 10 metrów.
Rodzaj sprz tu, a w szczególno ci jego moc nale y dostosowa do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone s  roboty i do trudno ci jego odspojenia.
Koryto mo na wykonywa cznie, gdy jego szeroko nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyk ad na poszerzeniach lub w przypadku robót o ma ym zakresie. Sposób wykonania musi by
zaakceptowany przez In yniera.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by wykorzystany zgodnie z ustaleniami
SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk ad w miejsce wskazane przez In yniera.
Profilowanie i zag szczenie pod a nale y wykona  zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag szczanie pod a

Przed przyst pieniem do profilowania pod e powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze .
Po oczyszczeniu powierzchni pod a nale y sprawdzi , czy istniej ce rz dne terenu umo liwiaj
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca si , aby rz dne terenu przed
profilowaniem by y o co najmniej 5 cm wy sze ni  projektowane rz dne pod a.
Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj zani enia poziomu w pod u przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni pod e na g boko zaakceptowan przez
In yniera, dowie dodatkowy grunt spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w
ilo ci koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci warstw do
uzyskania warto ci wska nika zag szczenia, okre lonych w tablicy 1.
Do profilowania pod a nale y stosowa równiarki. ci ty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez In yniera.
Bezpo rednio po profilowaniu pod a nale y przyst pi do jego zag szczania. Zag szczanie pod a
nale y kontynuowa do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1.
Wska nik zag szczenia nale y okre la  zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materia tworz cy pod e uniemo liwia przeprowadzenie badania
zag szczenia, kontrol zag szczenia nale y oprze na metodzie obci ytowych. Nale y okre li
pierwotny i wtórny modu odkszta cenia pod a wed ug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i
pierwotnego modu u odkszta cenia nie powinien przekracza  2,2.
Wilgotno gruntu pod a podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej z
tolerancj  od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag szczonego pod a

Pod e (koryto) po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  utrzymywane w dobrym stanie.
Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przyst pi natychmiast do uk adania warstw nawierzchni, to powinien on



zabezpieczy pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub w inny
sposób zaakceptowany przez In yniera.
Je eli wyprofilowane i zag szczone pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu, to do uk adania
kolejnej warstwy mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu pod a In ynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb dnych napraw.
Je eli zawilgocenie nast pi o wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw wykona on na w asny
koszt.

6. KONTROLA ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

1. Badania w czasie robót

6.2.1.   Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów

Cz stotliwo oraz zakres bada i pomiarów dotycz cych cech geometrycznych i zag szczenia
koryta i wyprofilowanego pod a podaje tablica 2.

Tablica 2.Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego pod a

Lp Wyszczególnienie bada
i pomiarów

Minimalna cz stotliwo
bada  i pomiarów

1 Szeroko  koryta 10 razy na 1 km
2 Równo  pod na co 20 m na ka dym pasie ruchu
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rz dne wysoko ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla

autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozosta ych dróg

6 Ukszta towanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej kraw dziach dla
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla
pozosta ych dróg

7 Zag szczenie, wilgotno gruntu
pod a

w 2 punktach na dziennej dzia ce roboczej, lecz nie
rzadziej ni  raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona w punktach
ównych uków poziomych

6.2.2. Szeroko  koryta ( profilowanego pod a )
Szeroko koryta i profilowanego pod a nie mo e ró ni si od szeroko ci o wi cej ni +10 cm i -5
cm.

6.2.3.   Równo  koryta ( profilowanego pod a )

Nierówno ci pod ne koryta i profilowanego pod a nale y mierzy 4-metrow at zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].
Nierówno ci poprzeczne nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci nie mog  przekracza  20 mm.
6.2.4.   Zag szczenie koryta ( profilowanego pod a )

Wska nik zag szczenia koryta i wyprofilowanego pod a okre lony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by  mniejszy od podanego w tablicy 1.
Je li jako kryterium dobrego zag szczenia stosuje si porównanie warto ci modu ów odkszta cenia, to
warto stosunku wtórnego do pierwotnego modu u odkszta cenia, okre lonych zgodnie z norm BN-
64/8931-02 [3] nie powinna by  wi ksza od 2,2.
Wilgotno w czasie zag szczania nale y bada wed ug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno gruntu
pod a powinna by  równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do + 10%.



6.3. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
pod a)

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj wi ksze odchylenia cech geometrycznych od okre lonych w
punkcie 6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie do g boko ci co najmniej 10 cm,
wyrównanie i powtórne zag szczenie. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 /metr kwadratowy/ wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR  ROBÓT

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

Roboty wymienione w ST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA  P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
za adunek nadmiaru odspojonego gruntu na rodki transportowe i odwiezienie na odk ad lub
nasyp,
profilowanie dna koryta lub pod a,
zag szczenie,
utrzymanie koryta lub pod a,
przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno ci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia

nawierzchni podatnych i pod a przez obci enie p yt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni

planografem i at



D.04.04.02    PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WST P

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z
wykonaniem podbudowy ( warstwy dolnej i górnej ) z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie, które zostan wykonane w ramach Remontu dróg nieutwardzonych poprzez
wykonanie betonowych nawierzchni ladowych

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i zadaniowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót obj tych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych z
wykonywaniem warstwy dolnej i górnej podbudowy jezdni, poboczy i wjazdów bramowych z kruszywa
amanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy ulicy S onecznej w So ectwie Ksi enice.

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z norm podstawow PN-S-06102, normami
zwi zanymi, wytycznymi i okre leniami podanymi w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegaj cy na odpowiednim
zag szczeniu kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno ci optymalnej.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIA Y

2.1. Warunki ogólne dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w STWiORB
D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.2. Rodzaj stosowanych materia ów

Materia em do wykonania podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie powinno
by kruszywo amane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych,
otoczaków, wiru.
Kruszywo powinno by  jednorodne, bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nale y stosowa kruszywo amane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5
(warstwa górna podbudowy) oraz 0/63 mm (warstwa dolna podbudowy).

2.3. Wymagania dla materia ów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna le  mi dzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.



Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metod  stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudow  zasadnicz  (górn  warstw ) lub podbudow  jednowarstwow

1-3  kruszywo na podbudow  pomocnicz  (doln  warstw )

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by ci a i nie mo e przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach.
Wymiar najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekracza 2/3 grubo ci warstwy uk adanej
jednorazowo.
2.3.2. W ciwo ci kruszywa
Kruszywa powinny spe nia  wymagania okre lone w tablicy 1.

Tablica 1.  Wymagania w stosunku do kruszywa

Lp. Wyszczególnienie w ciwo ci

Wymagania

Badania wed ug
Kruszywa  amane

Podbudowa
zasadnicza pomocnicza

1. Zawarto  ziarn mniejszych od 2 od 2 PN-EN
ni  0,075 mm, % (m/m) do 10 do 12 933-1:2000

2. Zawarto  nadziarna, PN-EN
% (m/m), nie wi cej ni 5 10 933-1:2000

3. Zawarto  ziarn nieforemnych PN-EN
% (m/m), nie wi cej ni 35 40 933-4:2001

4. Zawarto  zanieczyszcze PN-EN
organicznych, % (m/m), 1 1 1744-1:2000
nie wi cej ni

5. Wska nik piaskowy po od 30 od 30 PN-EN
pi ciokrotnym zag szczeniu do 70 do 70 933-8:2001
metod  I lub II wg
PN-B-04481, %

6. cieralno  w b bnie Los
Angeles
a/ cieralno  ca kowita
po pe nej liczbie obrotów,
nie wi cej ni 35 50
b/ cieralno  cz ciowa PN-B-
po 1/5 pe nej liczbie obrotów, 06714.12
nie wi cej ni 30 35

7. Nasi kliwo , % (m/m), PN-EN
nie wi cej ni 3 5 1097-6:2002

8. Mrozoodporno , ubytek
masy po 25 cyklach zamra a- 5 10 PN-EN



nia, % (m/m), nie wi cej ni 1367-1:2001
9. Zawarto  zwi zków siarki

w przeliczeniu na SO3, 1 1 PN-EN
% (m/m), nie wi cej ni 1744-1:2000

10. Wska nik no no ci Wno

mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy ni :
a/ przy zag szczeniu Is  1,00 80 60 PN-S-06102:97
b/ przy zag szczeniu Is  1,03 120 -  /21/

Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego mo na stosowa piasek naturalny lub el
granulowany.

Wymagania dla piasku nale y przyjmowa wg normy PN-B-11113, dla la granulowanego
wg normy PN-B-23006:1986.

2.3.3. Woda

Do zwil ania kruszywa nale y stosowa wod czyst w ilo ci zapewniaj cej w ciwe zag szczenie
mieszanki, wg PN-B-32250.

2.4.  ród a poboru materia ów

Wszystkie materia y u yte do budowy powinny pochodzi ze róde uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Zamawiaj cego. Nie pó niej ni 14 dni przed rozpocz ciem robót, Wykonawca powinien
dostarczy  Zamawiaj cemu wyniki bada  laboratoryjnych cznie z projektowan  krzyw  uziarnienia.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprz t do wykonania robót

Do wykonania podbudów z kruszyw amanych stabilizowanych nale y stosowa :

a/ mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposa one w urz dzenia dozuj ce
wod .
Mieszarki powinny zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci optymalnej,

b/ uk adarki kruszywa,
c/ walce ogumione, walce stalowe g adkie wibracyjne lub statyczne do zag szczania.
W miejscach trudno dost pnych powinny by stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki
mechaniczne lub ma e walce wibracyjne.
Ca y sprz t powinien by  zaakceptowany przez Zamawiaj cego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.
4.

4.2. Transport  materia ów

Kruszywa mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem oraz rozsegregowaniem.
Transport materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót



Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie pod a

Pod e pod warstw podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie stanowi
pod e gruntowe.

Podbudowa powinna by ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych cz stek gruntu
do podbudowy.
Je eli pod e wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by one usuni te wed ug zasad
zaakceptowanych przez Zamawiaj cego.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa o uziarnieniu ci ym, mieszcz cym si w wymaganych krzywych granicznych
i wilgotno ci zbli onej do wilgotno ci optymalnej, mo e by przygotowywana bezpo rednio
w kamienio omie. W innym przypadku mieszank nale y wytwarza w mieszarkach stacjonarnych
gwarantuj cych otrzymanie wymaganej jednorodno ci. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by
od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i
wysychaniu.
5.4. Rozk adanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by rozk adana warstwami o jednakowej grubo ci, takiej aby jej
ostateczna grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej.

Uk adana warstwa powinna by wyprofilowana i zag szczona z zachowaniem wymaganych spadków
i rz dnych wysoko ciowych.

5.5. Zag szczanie

Po ko cowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale y przyst pi do jej zag szczania przez
wa owanie.

Wilgotno kruszywa podczas zag szczania powinna by równa wilgotno ci optymalnej z tolerancj
- 2 % + 1 %, okre lonej wg met. II Proctora, zgodnie z norm PN-B-04481:1988. Materia nadmiernie
nawilgocony powinien zosta osuszony przez spulchnienie roz onej warstwy i jej napowietrzenie.
Je eli wilgotno mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej warto ci, mieszanka
powinna by zwil ona okre lon ilo ci wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 10% jej warto ci, mieszank nale y
osuszy .

Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada przyj temu poziomowi
wska nika no no ci podbudowy (wg tablicy 1, lp. 10).
Jakiekolwiek nierówno ci lub zag bienia powsta e w czasie zag szczania powinny by wyrównane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni cie materia u a do otrzymania równej
powierzchni. Wa owanie powinno post powa  stopniowo od dolnej do górnej kraw dzi podbudowy.
Kontrol zag szczenia u onej warstwy podbudowy nale y przeprowadza metod obci yt
VSS  300 mm.
Stosunek modu u odkszta cenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, powinien wynosi  Io  2,2.
Oznaczanie modu ów odkszta cenia dla podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie nale y wykonywa  w oparciu o norm  BN-64/8931-02.



5.5.1. No no  i zag szczenie podbudowy

1 no no  podbudowy po jej zag szczeniu badana wg Za cznika do „Instrukcji bada  pod a
gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP Warszawa.

Tab. 5.5.1. Wymagania dla no no ci warstwy podbudowy

Podbudowa z kruszywa o
wska niku no no ci Wno

nie mniejszym ni

Minimalny modu  odkszta cenia mierzony p yt  o rednicy 30 cm,
MPa

pierwsze obci enie, E1 drugie obci enie E2

120 100 180

Dla zak adanego obci enia ruchem modu  odkszta cenia nale y wyznaczy  dla przyrostu obci enia
od 0,25 – 0,35 MPa.

2 wska nik zag szczenia Io mierzony p yt  VSS zgodnie z zale no ci :

Io =
E
E

1
2

powinien mie  warto  nie wi ksz  ni  2,2.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by utrzymywana
w dobrym stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod Zamawiaj cego, gotow
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych z niew ciwego utrzymania podbudowy
obci a Wykonawc  robót.

6. KONTROLA ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania kruszyw na
reprezentatywnych próbkach. Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci okre lone
w pkt 2.3.niniejszej STWiORB., a wyniki nale y przedstawi  Zamawiaj cemu do zaakceptowania.

6.3. Badania w czasie budowy

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Rodzaj i cz stotliwo  bada  kontrolnych w czasie robót podano w tablicy 2.



Tablica 2. Cz stotliwo  oraz zakres bada  w czasie wykonywania warstwy podbudowy
z kruszyw amanych stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie bada

Cz stotliwo  bada
Minimalna liczba

bada  na dziennej
dzia ce roboczej

Maksymalna
powierzchnia podbu-
dowy przypadaj ca

na jedno badanie /m2/
1 Uziarnienie mieszanki

2 6002 Wilgotno  mieszanki
3 Zag szczenie warstwy 2 próbki na 1000 m2

4 Badanie w ciwo ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla ka dej partii kruszywa i przy ka dej
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Uziarnienie kruszywa, wilgotno oraz zawarto zanieczyszcze obcych nale y sprawdza
na próbkach pobranych w sposób losowy z roz onej warstwy przed jej zag szczeniem.

Badania pe ne kruszywa obejmuj ce ocen wszystkich w ciwo ci powinny by przeprowadzone
przez Wykonawc , przed rozpocz ciem robót, w przypadku zmiany ród a poboru materia ów oraz
w innych przypadkach okre lonych przez Zamawiaj cego.

6.3.3. Wilgotno  mieszanki

Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej wed ug próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 metod  /II/, z tolerancj  + 10 % - 20 %.
Wilgotno  nale y okre li  wed ug PN-EN 1097-5:2001.

6.3.4. Zag szczenie podbudowy

Zag szczenie warstwy podbudowy powinno odbywa si do osi gni cia wymaganego wska nika
zag szczenia.
Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza wed ug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag szczenia nale y oprze na metodzie obci ytowych, wg BN-64/8931-02
i nie rzadziej ni  raz na 1000 m2, lub wed ug zalece  Zamawiaj cego
Zag szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale y uzna za prawid owe, gdy stosunek
wtórnego modu u E2 do pierwotnego modu u odkszta cenia E1 jest nie wi kszy od 2,2.

2
1

2 2E
E

,

6.3.5. W ciwo ci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych w pkt 2.3.2.
Próbki do bada pe nych powinny by pobierane przez Wykonawc w sposób losowy w obecno ci
Zamawiaj cego.
6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów

Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dotycz cych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.



Tablica 3. Cz stotliwo oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
   stabilizowanego mechanicznie.

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Minimalna cz stotliwo  pomiarów
1 Szeroko  podbudowy 10 razy na 1 km
2 Równo  pod na w sposób ci y planografem albo co 20 m

at  na ka dym pasie ruchu
3 Równo  poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rz dne wysoko ciowe co 100 m
6 Ukszta towanie osi w planie*/ co 100 m
7 Grubo  podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na ka dej dzia ce roboczej,
lecz nie rzadziej ni  raz na 400 m2.
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni  raz na 2000 m2

8 No no  podbudowy:
- modu  odkszta cenia
- ugi cie spr yste

co najmniej w dwóch przekrojach na ka de 1000 m
co najmniej w 20 punktach na ka de 1000 m

6.4.2. Szeroko  podbudowy

Szeroko podbudowy nie mo e ró ni si od szeroko ci projektowanej o wi cej ni
 + 10 cm, - 5 cm.

6.4.3. Równo  podbudowy

Nierówno ci pod ne podbudowy nale y mierzy 4-metrow at lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nierówno ci poprzeczne podbudowy nale y mierzy  4-metrow at .
Nierówno ci podbudowy nie mog  przekracza :
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.5. No no  podbudowy

- modu  odkszta cenia wg BN-64/8931-02 powinien by  zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 powinno by  zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa
z kruszywa
o wska niku

CBR nie
mniejszy ni ,

%

Wymagane cechy podbudowy

Wska nik
zag szczenia

Is nie
mniejszy ni

Maksymalne ugi cie spr yste
pod ko em, mm

Minimalny modu  odkszta cenia
mierzony p yt  o rednicy 30 cm,

MPa

40 kN 50 kN
od pierwszego
obci enia E1

od drugiego
obci enia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj wi ksze odchylenia od okre lonych
w punkcie 6.4 powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci
co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Je eli szeroko podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt



poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pe grubo do po owy szeroko ci pasa
ruchu, do enie materia u i powtórne zag szczenie.

Niew ciwa grubo  podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiedni boko , zgodnie z decyzj Zamawiaj cego, uzupe nione nowym materia em o
odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i ponownie zag szczone.
Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi ponowny pomiar
i ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Niew ciwa no no  podbudowy

Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezb dne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez Zamawiaj cego.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zani enie no no ci
podbudowy wynik o z niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc  podbudowy.

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

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

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 m2 /metr kwadratowy/ wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
amanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty wymienione w STWiORB podlegaj zasadom odbioru robót zanikaj cych. Odbiór podbudowy
powinien by przeprowadzony w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych napraw
bez hamowania post pu robót.
Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na w asny koszt w terminie i zakresie ustalonym
z Zamawiaj cym.
9. PODSTAWA  P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt.9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

aci si za m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego
mechanicznie wed ug ceny jednostkowej.



Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:

prace pomiarowe,

sprawdzenie i ewentualna naprawa pod a,

zakup materia ów,

przeprowadzenie bada  materia ów i opracowanie sk adu mieszanki,

przygotowanie mieszanki zgodnie z recept ,

dostarczenie mieszanki na budow ,

roz enie mieszanki,

zag szczenie,

przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w ST,

utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:88 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
2. PN-B-06714-12:76 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto ci zanieczyszcze

obcych.
3. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczanie sk adu

ziarnowego. Metoda przesiewania.
4. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw.

Cz  4: Oznaczanie kszta tu ziarn. Wska nik kszta tu.
5. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw. Cz. 5:

Oznaczenie zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj .
6. PN-B-06714-18:77 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi kliwo ci.
7. PN-EN 1367-1:200 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników

atmosferycznych. Cz. 1: Oznaczanie mrozoodporno ci.
8. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw. Analiza chemiczna.
9. PN-B-06714-37:80 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
10. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw. Metody

oznaczania odporno ci na rozdrabnianie.
11. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

wir i mieszanka.
12. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych.
13. PN-B-11113:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek.
14. PN-B-19701:97 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena

zgodno ci.
15. Pn-B-23006:86 Kruszywo do betonu lekkiego.
16. PN-B-30020:99 Wapno budowlane. Wymagania.
17. PN-B-32250:88 Materia y budowlane. Woda do betonu i zapraw.
18. PN-S-06102:97 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
19. PN-S-96023:84 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t ucznia kamiennego.
20. PN-S-96035:97 Drogi samochodowe. Popio y lotne.



21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
22. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Cz. 8: Ocena zawarto ci

drobnych cz stek. Badanie wska nika piaskowego.
23. BN-64/8931-02:64 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu u odkszta cenia nawierzchni

podatnych i pod a przez obci enie p yt .
24. BN-68/8931-04:68 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i at .
25. BN-70/8931-06:70 Drogi samochodowe. Pomiar ugi  podatnych ugi ciomierzem belkowym.
26. BN-77/8931-12:77 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

27. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie.



D.05.03.23 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWYCH BLOCZKÓW
BETONOWYCH ( BETONITÓW )

1. WST P

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru nawierzchni  jezdni
z brukowych bloczków betonowych (betonitów), które wykonane zostan  w ramach Remontu dróg
nieutwardzonych poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i zadaniowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz wykonania warstwy jezdni z bloczków brukowych
betonowych  grub. 12 cm koloru szarego na podsypce piaskowej grubo ci 3 cm.

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Betonowe bloczki brukowe – kszta tka wytwarzana z betonu metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako kszta tka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach po czonych ze sob trwale
w fazie produkcji. W ramach przedmiotowego zadania nale y zastosowa  kszta tk  jednowarstwow .

Pozosta e okre lenia podstawowe zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i definicjami podanymi
w D.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonanych robót oraz za ich zgodno z STWiORB i
poleceniami Zamawiaj cego.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D.00.00.00. Wymagania ogólne.

2. MATERIA Y

2.1. Podstawowe wymagania dotycz ce materia ów

Wszystkie materia y u yte do budowy powinny pochodzi tylko ze róde uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Zamawiaj cego.
Do ka dej ilo ci jednorazowo wys anego materia u (kostki brukowej, cementu, kruszywa) do czony
powinien by  dokument potwierdzaj cy jego jako  na podstawie przeprowadzonych bada .
Preferowane s  wyroby (betonowa kszta tki brukowe) posiadaj ce aprobat  techniczn  IBDiM.

2.2. Betonowy bloczek brukowy

2.2.1. Wygl d zewn trzny

Struktura elementu powinna by zwarta, bez rys, p kni , plam i ubytków. Powierzchnia górna
bloczków powinna by równa i szorstka, a kraw dzie bloczków równe i proste, wkl ni cia nie
powinny przekracza  2 mm. Bloczki powinny posiada  lekk  faz  stykow .
2.2.2. Kszta t, wymiary i kolor kszta tki betonowej

Tolerancje wymiarowe wynosz :
i) na d ugo ci +/- 3 mm



j) na szeroko ci +/- 3 mm
k) na grubo ci +/- 5 mm.
Do wykonania nawierzchni jezdni i wjazdów bramowych przewiduje si zastosowanie betonowych
bloczków brukowych (betonitów) w koloru szarego o wymiarach 12×24×38 cm.

2.2.3. Cechy fizykomechaniczne betonowych bloczków brukowych

- wytrzyma na ciskanie po 28 dniach ( rednia z 10 bloczków) nie powinna by mniejsza
ni  45 MPa

- nasi kliwo kostek betonowych powinna by badana zgodnie z PN-EN 206-1 i wynosi nie
wi cej ni  5 %

- odporno na dzia anie mrozu po 50 cyklach zamra ania i odmra ania próbek jest
wystarczaj ca, je eli:
próbka nie wykazuje p kni
strata masy nie przekracza 5 %
obni enie wytrzyma ci na ciskanie w stosunku do wytrzyma ci próbek nie zamra anych
nie jest wi ksze ni  20 %.
cieralno kostek okre lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 nie przekracza 4

mm.

2.4. Materia y do produkcji betonowych bloczków brukowych

Do produkcji boczków brukowych nale y stosowa cement portlandzki, bez dodatków. Cement
powinien odpowiada  wymaganiom PN-EN 197-1.
Nale y stosowa kruszywa mineralne odpowiadaj ce wymaganiom PN-B-06712:1986/A1:1997.
Uziarnienie kruszywa powinno by ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
za onych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

ciwo ci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych bloczków brukowych powinny
odpowiada  wymaganiom PN-EN 1008.
Do produkcji bloczków brukowych stosuje si dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie
z recept  laboratoryjn .
Plastyfikatory powinny zapewni gotowym elementom wi ksz wytrzyma , mniejsz nasi kliwo
i wi ksz odporno na dzia anie mrozu i dzia anie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni kostce
trwa e zabarwienie. Powinny to by  barwniki nieorganiczne.

2.5. Materia y na podsypk

Na przedmiotowym zadaniu nale y stosowa czyst podsypk piaskow w celu uzyskania lepszej
filtracji pod a
Woda powinna spe nia  wymagania normy PN-EN 1008.

2.6. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Bloczki betonowe powinny by sk adowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na pod u
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych lub na paletach
transportowych.
Piasek nale y gromadzi w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczaj cych przed zanieczyszczeniem.

3. SPRZ T

Ma e powierzchnie nawierzchni z bloczków betonowych wykonuje si  r cznie.
Do zag szczania nawierzchni stosuje si wibratory p ytowe z os on gumow lub z tworzywa
sztucznego.

4. TRANSPORT

Bloczki betonowe mog by przewo one dowolnymi rodkami transportu po osi gni ciu przez beton
minimum 75 % wytrzyma ci gwarantowanej, w sposób zabezpieczaj cy je przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem. Sposób ich za adunku na rodki transportowe i zabezpieczenie ich przed
przesuni ciem w czasie jazdy powinny by  zgodne z obowi zuj cymi przepisami.



Wszystkie elementy powinny by oznaczone. Dane powinny by umieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przewo enia luzem nale y oznaczy w sposób trwa y co najmniej
co 50 sztuk .
Oznaczenie powinno zawiera  co najmniej:

oznaczenie wyrobu
znak wytwórni
dat  produkcji.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Podsypka

Nawierzchni z betonowych bloczków brukowych nale y uk ada na podsypce piaskowej, w celu
uzyskania w ciwej filtracji pod a. Grubo podsypki po zag szczeniu powinna wynosi 3 cm.
Podsypka powinna by  zwil ona wod , zag szczona i wyprofilowana.

5.2. Uk adanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Kszta t i kolor kszta tek powinien by  zgodny z wymaganiami STWiORB.
Bloczki uk ada si na podsypce w taki sposób, aby szczeliny mi dzy bloczkami wynosi y od 2 do 3
mm. Bloczki nale y uk ada oko o 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy w czasie
zag szczania podsypka ulega dog szczeniu.
Dopuszczalne odchylenie wysoko ci pomi dzy p aszczyznami s siaduj cych dwóch bloczków nie
mo e przekracza  2 mm.
Powierzchnia elementów po onych obok takich urz dze jak studzienki, w azy itp. powinna
wystawa  3-5 mm powy ej tych urz dze .
Elementy betonowe przy kraw nikach nale y uk ada w ten sposób, aby ich górna powierzchnia
znajdowa a si  1 cm powy ej górnej kraw dzi kraw nika.
Po u eniu bloczków, spoiny nale y zamuli  piaskiem na pe  grubo  elementu.

on nawierzchni nale y zag ci wibratorami p ytowymi z os on gumow lub z tworzywa
sztucznego. Wibrowanie nale y prowadzi od kraw dzi ni szej w kierunku rodka i jednocze nie w
kierunku poprzecznym kszta tek.
Po ubiciu nawierzchni nale y uzupe ni  spoiny piaskiem i zmie  nawierzchni .

6. KONTROLA  JAKO CI

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi , czy producent bloczków posiada
aprobat techniczn lub atest. Niezale nie od posiadanego atestu Wykonawca powinien da od
producenta wyników bie cych bada  wytrzyma ci wyrobu na ciskanie.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Badania materia ów

Kontrola materia ów polega na sprawdzeniu:
bloczki betonowe:
1. wygl d zewn trzny – przed przyst pieniem do robót i w przypadkach w tpliwych – jw.
2. kszta t i wymiar
3. wytrzyma na ciskanie na ca ych kostkach wg PN-EN 206-1 raz przed

przyst pieniem do robót i w przypadkach w tpliwych
4. nasi kliwo na ca ych bloczkach wg PN-EN 206-1 raz przed przyst pieniem do robót

i w przypadkach w tpliwych
5. odporno elementów na dzia anie mrozu wg PN-EN 206-1 w przypadkach

tpliwych



6. cieralno na traczy Boehmego wg PN-B-04111:1984 raz przed przyst pieniem do
robót i w przypadkach w tpliwych.

kruszywo na podbudow – w zakresie i z cz stotliwo ci wymaganymi wg STWiORB D-
04.04.04
materia y do podsypek i wype nienia spoin

1. kruszywa, piasek: uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000, zawarto zanieczyszcze obcych wg
PN-B-06714/12:1976, zawarto py ów mineralnych wg PN-B-06714/13:1978, zawarto
zanieczyszcze organicznych wg PN-EN 1744-1:2000 raz przed przyst pieniem do robót dla
partii nie wi kszej ni  1500 Mg i ka dorazowo przy zmianie ród a dostaw.

6.3.2. Sprawdzenie pod a

Sprawdzenie pod a polega na stwierdzeniu ich zgodno ci z  odpowiednimi STWiORB.
Zag szczenie lub no no pod a nale y bada w dwóch punktach na ka dej dziennej dzia ce
roboczej, lecz nie rzadziej ni  1 raz na 50 m ci gu.
Uzyskane parametry zag szczenia powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.1
niniejszej STWiORB.

6.3.3. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo ci i wymaganych spadków poprzecznych i pod nych
polega na stwierdzeniu zgodno ci z  pkt. 5.4 niniejszej specyfikacji.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawid owo ci wykonania nawierzchni z betonowych bloczków brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno ci wykonania wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej STWiORB:

pomierzenie szeroko ci spoin
sprawdzenie prawid owo ci ubijania
sprawdzenie prawid owo ci wype nienia spoin
sprawdzenie, czy przyj ty dese  i kolor jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Sprawdzenie równo ci nawierzchni

Sprawdzenie równo ci nawierzchni przeprowadzi  nale y at , co najmniej raz na ka de 100 m2

onej jezdni i wjazdów bramowych, a tak e w miejscach w tpliwych, jednak nie rzadziej ni  1 raz
na 50 m nawierzchni.
Dopuszczalny prze wit pod at  4 metrow  nie powinien przekracza  1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu pod nego

Sprawdzenie profilu pod nego przeprowadzi  nale y za pomoc  niwelacji, bior c pod uwag  punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej ni  co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach za amania niwelety nie mog  przekracza  1 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa  nale y szablonem z poziomic  nie rzadziej ni  co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od stanu projektowanego wynosz  0,3 %.

6.4.4. Szeroko  nawierzchni

Szeroko  nawierzchni nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm.

6.5. Cz stotliwo  pomiarów
Cz stotliwo  pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z bloczków brukowych, wymienionych
w pkt. 6.4. powinna by  dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca si , aby pomiary cech geometrycznych by y przeprowadzane nie rzadziej ni  2 razy na 100 m2

nawierzchni w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz dzie
tam, gdzie poleci Zamawiaj cy.

7.  OBMIAR ROBÓT



7.1. Ogólne zasady odbioru

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00. Wymagania ogólne pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni jezdni i wjazdów
bramowych z bloczków betonowych.

8. ODBIÓR  ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00. Wymagania ogólne pkt.8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z STWiORB i wymaganiami Zamawiaj cego, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA  P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D.00.00.00. Wymagania ogólne
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowych bloczków betonowych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
zakup i dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania
wykonanie koryta
wykonanie podsypki

enie kszta tek betonowych wraz z zag szczeniem i wype nieniem spoin
przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w niniejszej STWiORB.

10.  PRZEPISY  ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111:1984 Materia y kamienne. Oznaczenie cieralno ci na tarczy Boehmego.
2. PN-EN 206-1Beton.  Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno .
3. PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawarto ci zanieczyszcze

obcych.
4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw. Oznaczenie sk adu

ziarnowego. Metoda przesiewu..
5. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw.
6. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych.
8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
9. PN-S-96023:1984 Podbudowa z t ucznia.
10. BN-80/6775-03/01   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów  i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
11. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu u odkszta cenia nawierzchni

podatnych i pod a przez obci enie p yt .
12. Projekt Pr-S- Drogi samochodowe. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów

betonowych. Wymagania i badania. IBDiM – 1997.



D.05.03.23a NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH P YT
ELBETOWYCH

1.   WST P

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
zwi zanych z utwardzeniem powierzchni drogi prefabrykowanymi p ytami betonowymi przy ul.
Zielonej w dzielnicy Czuchów, Szkolnej w so ectwie Stanowice, ul. Ogrodowej w so ectwie Ksi enice
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na cznej d ugo ci ca kowitej 302,0 mb

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót okre lonych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwi zanych
z wykonaniem i odbiorem utwardzonych powierzchni gruntu drogi drogi prefabrykowanymi p ytami
betonowymi pprzy ul. Zielonej w dzielnicy Czuchów, Szkolnej w so ectwie Stanowice, ul. Ogrodowej w
so ectwie Ksi enice na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, na cznej d ugo ci ca kowitej
302,0 mb, które mo na stosowa przede wszystkim jako drogi tymczasowe, np. drogi dojazdowe

cz ce plac budowy z drogami publicznymi, drogi wewn trzne na placu budowy, drogi monta owe,
itp.

W niektórych przypadkach mo na je równie stosowa jako drogi sta e lub budowane na d sze
okresy, np. drogi dojazdowe, drogi wewn trzzak adowe, sta e lub prowizoryczne nawierzchnie ulic,
placów, parkingów, itp.

1.4. Okre lenia podstawowe

Prefabrykowana betonowa p yta wielkowymiarowa – drogowy element betonowy w
postaci p yty przypominaj cej kszta t prostok ta, s cy do budowy nawierzchni. - zgodnie z
rysunkiem technicznym zamieszczonym w skróconej dokumentacji technicznej.

Nawierzchnia z prefabrykowanych betonowych p yt wielkowymiarowych – nawierzchnia z p yt
drogowych betonowych wielootworowych lub pe nych, przeznaczonych o ruchu lub postoju pojazdów.

Szczelina w nawierzchni – szczelina pomi dzy betonowymi p ytami nawierzchniowymi, zwykle
wype niona piaskiem.

System pasowy uk adania p yt – u enie dwóch pasów pojedynczych p yt, umo liwiaj cych
poruszanie si  tylko po nich kó  samochodów.

System p atowy uk adania p yt – u enie p yt na pe nej szeroko ci projektowanej jezdni.

Pozosta e okre lenia podstawowe s zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 1.4.

1.5.       Ogólne wymagania dotycz ce robót

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 1.5.

2.   MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne    wymagania    dotycz ce    materia ów,    ich    pozyskiwania    i    sk adowania,    podano w
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 2.

2.2. Materia y do wykonania robót



2.2.1. Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow  i aprobat  techniczn

Materia y do wykonania robót powinny by zgodne z ustaleniami STWiORB oraz z aprobat
techniczn  uprawnionej jednostki.

2.2.2. Rodzaje materia ów

Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z betonowych p yt, obj tych niniejsz
STWiORB, s :

- betonowe p yty typu PDTP o wym. 120 - 160/80/16 cm,

- materia  na podsypk  i do wype nienia szczelin,

- woda,

- ew. inne materia y.

2.2.3. P yty betonowe

Prefabrykowane yty betonowe powinny mie wymiary zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Stosowane wymiary p yt betonowych: 120-160 x 80 x 16 cm

W przypadku zastosowania innych równowa nych p yt, Wykonawca proponuje typ p yty,
przedstawiaj c go do aprobaty inspektora nadzoru. Zaakceptowany typ p yty powinien mie aprobat
techniczn uprawnionej jednostki. Powierzchnia p yt powinna by równa, bez raków, p kni , rys i
wy upa . Dopuszczalne s  drobne wg bienia i wypuk ci w wysoko ci do 5 mm.

Beton, z którego wykonana jest p yta, powinien spe nia wymagania dla klasy wytrzyma ci minimum
C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 [6] i PN-B-06265:2004 [8].

Kraw dzie p yt powinny by proste i wzajemnie równoleg e. Dopuszczalne s drobne odpryski i
wyszczerbienia kraw dzi o g boko ci i szeroko ci do 5 mm oraz d ugo ci do 20 mm w liczbie 2 szt.
na 1 m p yty, przy czym na jednej kraw dzi powierzchni górnej nie mo e by wi cej ni 3
wyszczerbienia, a na powierzchni dolnej wi cej ni 4 wyszczerbienia. Zwichrowanie kraw dzi
powierzchni górnej i dolnej nie powinno przekracza  3 mm na 1 m d ugo ci p yty.

Powierzchnie boczne p yty powinny by  wolne od p kni , rys, wg bie  i wypuk ci.

Odchy ka od wymiarów nominalnych powinna wynosi : d ugo ci ±3 mm, szeroko ci ±3 mm, grubo ci
±2 mm.

Nasi kliwo  powinna wynosi 5%, a stopie  mrozoodporno ci  F 150.

yty mog by przechowywane na wolnym powietrzu. Mo na je uk ada w stosach, powierzchni
jezdn zwrócon do góry z tym, e liczba elementów na palecie powinna by zgodna z ustaleniami
producenta.

2.2.4. Materia y na podsypk  i do wype nienia szczelin

Podsypk i do wype nienia szczelin mo na stosowa piasek odpowiadaj cy wymaganiom PN-EN
13242:2004 [7].

Inne materia y, np. el, pospó , mo na stosowa  pod warunkiem akceptacji Inspektora nadzoru.

Sk adowanie materia u powinno odbywa si na pod u równym, utwardzonym i odwodnionym, przy
zabezpieczeniu materia u przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami.

2.2.5. Woda



Nale y stosowa , przy zag szczaniu podsypki, ka czyst wod z rzek, jezior, stawów i innych
zbiorników otwartych oraz wod studzienn i wodoci gow . Nie nale y stosowa wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, np. mieciami, ro linno ci wodn , odpadami przemys owymi, kanalizacyjnymi,
itp.

2.2.6.   Inne materia y

W przypadku wyst powania w dokumentacji technicznej innych materia ów to powinny one
odpowiada  wymaganiom w ciwym SST i powinny by  uj te w innych pozycjach kosztorysowych.

3.       SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu.

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 3.

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza si mo liwo ci
korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak:

- urawie samochodowe lub samojezdne,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zag szczenia,

- wibratory p ytowe,

- ubijaki,

- zbiorniki na wod ,

- równiarki, koparki, ew. spycharki,

- sprz t transportowy.

Sprz t powinien odpowiada wymaganiom STWiORB i instrukcjach producentów lub propozycji
Wykonawcy i powinien by  zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 4.

4.2. Transport materia ów

Materia y sypkie (piasek) mo na przewozi dowolnymi rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym
zawilgoceniem.

yty nawierzchniowe mo na przewozi pojazdami otwartymi. P yty mo na uk ada na drewnianych
paletach, pakowane w foli lub spi te ta polipropylenow , ewentualnie zbrojon dodatkowo w
miejscu styku ta my z p yt podk adami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec ewentualnemu
przetarciu. Za adunku p yt na samochody dokonuje si przy pomocy lekkich urawi lub wózków
wid owych. W szczególnych przypadkach p yty mo na adowa cznie przy zastosowaniu pochylni.
Podczas transportu nie nale y spi trza  palet.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne   zasady   wykonania   robót   podano   w  D-00.00.00   „Wymagania   ogólne”   [1] pkt. 5.



5.2. Zasady wykonania robót

Sposób wykonania robót powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow  i ST. W przypadku braku
wystarczaj cych   danych   mo na   korzysta    z   ustale    podanych   w   niniejszej   specyfikacji
oraz z informacji podanych w za cznikach.

Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj :

roboty przygotowawcze,

przygotowanie pod a,

enie nawierzchni z p yt,

roboty wyko czeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót nale y , na podstawie STWiORB lub wskaza  Inspektora:

- ustali  lokalizacj  terenu robót,

- przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót
oraz ustalenia danych wysoko ciowych,

- usun  przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodze , itp.,

- zgromadzi  wszystkie materia y potrzebne do robót.

5.4. Przygotowanie pod a

Koryto pod nawierzchni zaleca si wykonywa bezpo rednio przed rozpocz ciem robót
nawierzchniowych. Wcze niejsze wykonanie koryta jest mo liwe za zgod Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. Koryto mo na wykonywa cznie lub mechanicznie przy

yciu równiarek, koparek i spycharek. Grunt odspojony powinien by wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszcze , nale y sprawdzi czy
istniej ce rz dne umo liwi uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rz dnych pod a. Zaleca
si aby rz dne koryta przed profilowaniem by y co najmniej 5 cm wy sze ni projektowane rz dne
pod a. Je eli powy szy warunek nie jest spe niony i wyst puj zani enia poziomu w pod u to
Wykonawca powinien spulchni pod e na g boko zaakceptowan przez Inspektora nadzoru,
dowie dodatkowy grunt, spe niaj cy wymagania obowi zuj ce dla górnej strefy korpusu, w ilo ci
koniecznej do uzyskania wymaganych rz dnych wysoko ciowych i zag ci warstw do uzyskania
wska nika zag szczenia 1,00.

Profilowanie pod a zaleca si  wykona  równiark . ci ty grunt powinien by  wykorzystany w
sposób  zaakceptowany  przez  In yniera.   Po  profilowaniu  pod a  nale y   przyst pi   do  jego
zag szczenia, które nale y kontynuowa  do osi gni cia wska nika zag szczenia nie mniejszego ni
1,00.
Koryto po wyprofilowaniu i zag szczeniu powinno by  i utrzymane w dobrym stanie.

Je eli po wykonaniu robót zwi zanych z profilowaniem i zag szczeniem pod a nast pi przerwa w
robotach  i  Wykonawca  nie  przyst pi  natychmiast  do  uk adania  nawierzchni,  to  powinien on
zabezpieczy  pod e przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyk ad przez roz enie folii lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Je eli pod e uleg o nadmiernemu zawilgoceniu,
to do uk adania nawierzchni mo na przyst pi  dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

5.5. Podsypka i warstwa ods czaj ca

W zale no ci od rodzaju gruntu w pod u, przed po eniem p yt nawierzchniowych, nale y u ,
w zale no ci od zalece  :



- 10÷15 cm podsypki piaskowej na gruncie niepewnym,

- 20÷25 cm warstwy ods czaj cej, na gruncie wysadzinowym,

- 3 cm, po zag szczeniu, warstwy piaskowej wyrównawczej, na gruncie niewysadzinowym.

Przewiduje si  wykonanie 10 cm warstwy ods czaj cej z piasku.

Piasek powinien by rozk adany przy u yciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i
rz dnych wysoko ciowych. Grubo roz onej warstwy powinna by taka, aby po jej zag szczeniu
osi gni to grubo  projektowan .

Natychmiast po ko cowym wyprofilowaniu warstwy piaskowej nale y przyst pi do jej zag szczenia,
które nale y rozpoczyna od kraw dzi i przesuwa w kierunku osi drogi. W miejscach niedost pnych
dla walców warstw piaskow nale y zag szcza ytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zag szczenie nale y kontynuowa do uzyskania wska nika zag szczenia nie mniejszego od 1,0
wed ug normalnej próby Proctora. Wilgotno materia u podczas zag szczania powinna by równa
wilgotno ci optymalnej z tolerancj  od -20% do +10% jej warto ci.

5.6.       U enie nawierzchni z p yt prefabrykowanych.

5.6.1. Sposób uk adania p yt

Sposób uk adania p yt powinien by  zgodny z STWiORB lub wskazaniami inspektora

nadzoru. Rozró nia si  dwa podstawowe sposoby u enia p yt:

system pasowy, w którym p yty pokrywaj tylko cz pasa ruchu na nawierzchni, znajduj c si
w dwóch pasach szeroko ci 0,8 m, po onych w odleg ci oko o 0,8 m od siebie, tak aby
mog y si  po nich porusza  ko a pojazdów;

system p atowy, w którym p yty uk ada si  na ca ej szeroko ci pasa ruchu.

Na ukach o promieniach wi kszych (np. >150 m) uk ady p yt s takie same jak na odcinkach
prostych. krzywizn  u onych p yt mo na uzyska  przez system zaokr glenia jednej kraw dzi p yt.

Je eli przewiduje si do wykonania mijanki przy drogach jednopasowych, wówczas mo na je
wykona z p yt nawierzchniowych, uk adaj c je równolegle do osi drogi poza pasem ruchu. Na
odcinku wjazdu na mijank i zjazdu z niej, w systemie pasowym uk adania p yt, nale y wype ni
nawierzchni  na ca  szeroko  pasa ruchu.

5.6.2. Wykonanie nawierzchni

Uk adanie nawierzchni z p yt betonowych, na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej lub
warstwie ods czaj cej, mo e odbywa si bezpo rednio ze rodków transportowych lub z miejsca
sk adowania, zwykle za pomoc urawi samochodowych lub samojezdnych. Mo na stosowa te

czne uk adanie p yt, przy pomocy pochylni ze rodka transportowego, po której p yty zsuwane s
bezpo rednio na miejsce u enia nawierzchni. Ten typ monta u wymaga zaostrzonych wymogów
bezpiecze stwa pracy.

yty betonowe nale y uk ada tak, aby ca swoj powierzchni przylega y do pod a (posypki,
warstwy ods czaj cej). Powierzchnie p yt nie powinny wystawa lub by zag bione wzgl dem siebie
wi cej ni  8 mm.

Szeroko szczelin mi dzy p ytami nie powinna by wi ksza ni 10 mm. W celu zachowania równej
szeroko ci szczelin, mo na stosowa  mi dzydystansowe wk adki mi dzyp ytowe.

Po u eniu nawierzchni, szczeliny wype nia si przez zamulenie piaskiem na pe grubo yt.
Zaleca si , aby piasek u yty do wype nienia szczelin zawiera od 3 do 8% frakcji mniejszej od 0,05



mm. Dopuszcza si zastosowanie innego materia u do wype nienia szczelin, np. drobnego wiru,
piasku kwarcowego itp.

5.7.       Roboty wyko czeniowe

Roboty wyko czeniowe powinny by zgodne z STWiORB. Do robót wyko czeniowych nale prace
zwi zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych warunków terenowych, takich jak:

- odtworzenie przeszkód czasowo usuni tych,

- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usuni cie ich poza plac budowy,

- niezb dne uzupe nienia zniszczonej w czasie robót ro linno ci, tj. zaprawienia, krzewów, ew. drzew,

- roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót.

6.       KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyska wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodno ci, deklaracj zgodno ci, aprobat techniczn , ew. badania materia ów
wykonane przez dostawców itp.),

- wykona asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone
przez inspektora nadzoru i przedstawi  wyniki tych badan inspektorowi nadzoru.

sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz zakres bada i pomiarów, które nale y wykona w trakcie robót podaje
tablica 1.

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów w czasie robót.

Lp. Wyszczególnienie robót Cz stotliwo
bada

Warto ci dopuszczalne

1. Przygotowanie pod a Bie co Wg pkt. 5.4.
2. enie podsypki i ew. u enie warstwy

ods czaj cej
Bie co Wg pkt. 5.5.

3. Wykonanie nawierzchni Bie co Wg pkt. 5.6.
4. Wykonanie nawierzchni mi dzy p ytami i

poza nimi
2 razy dziennie Wg pkt. 5.7.

5. Wykonanie robót wyko czeniowych Ocena ci a Wg pkt. 5.8.

6.3.       Badania po zako czeniu robót

Wykonana  nawierzchnia   z   betonowych   p yt   prefabrykowanych   powinna   spe nia
nast puj ce wymagania:

- o  nawierzchni w planie nie powinna by  przesuni ta w stosunku do osi drogi wi cej ni
± 10 cm;

- szeroko    nawierzchni   nie   powinna   si    ró ni    od   szeroko ci   drogi  wi cej   ni  ± 10 cm;



- nierówno ci   pod ne   nawierzchni,   mierzone   at    4-metrow ,   nie   powinny   przekracza  1
cm;

7.       OBMIAR ROBÓT

7.1.       Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 7.

7.2.       Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowych p yt
prefabrykowanych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z STWiORB i wymaganiami Inspektora, je eli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug punktu 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :

- enie podsypki,

- ewentualne u enie warstwy ods czaj cej.

Odbiór tych robót powinien by zgodny z wymaganiami pkt. 8.2.D-00.00.00. „Wymagania ogólne” [1]
oraz niniejszej STWiORB.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowych p yt prefabrykowanych obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie pod a,

- dostarczenie materia ów i sprz tu,

- roz enie i zag szczenie podsypki piaskowej,

- ewentualne u enie warstwy ods czaj cej,

- wykonanie nawierzchni z p yt prefabrykowanych wed ug wymaga  ST

- oczyszczenie terenu robót z odpadów i usuniecie ich poza plac budowy,

- przeprowadzeni pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprz tu.



Cena wykonania 1m2 nawierzchni z p yt betonowych prefabrykowanych nie obejmuje robót
pomocniczych, np. ustawienia kraw ników, które powinny by uj te w innych pozycjach
kosztorysowych.

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych

Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  STWiORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane
Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót
tymczasowe, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10.     PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.    Normy

6. PN-EN 206-1:2003 Beton – Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno
(w okresie przej ciowym mo na stosowa  PN-B-06250:1998 Beton
zwyk y)

7. PN-EN 13242:2001 Kruszywa do zwi zanych i niezwi zanych hydraulicznie materia ów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
(w    okresie    przej ciowym    mo na    stosowa     PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
wir

i   mieszanka;   PN-B-11112:1996   Kruszywa   mineralne.   Kruszywa
amane   do  nawierzchni   drogowych;   PN-B-11113:1996  Kruszywa

mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

8. PN-B-06265:2004 Krajowe   uzupe nienie   PN-EN  206-1:2003  –   Beton   –   Cz    1:
Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno



D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 KRAW NIKI   BETONOWE

1. WST P

1.1. Przedmiot  STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru elementu ulicznego
- kraw nika betonowego, który wbudowany zostanie w ramach Remontu dróg nieutwardzonych
poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych

1.2. Zakres stosowania  STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót  obj tych  STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu, kontroli odbiorze
kraw ników betonowych.
STWiORB przewiduje u ycie kraw ników o oznaczeniach wg BN-80/6775-03/04:
2. Ua-1 – 1/15/30/100 – kraw nik uliczny (U), prostok tny ci ty (a), jednowarstwowy (1),

gatunku I (1) o wymiarach 15 x 30 x 100 cm – wtopiony

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Kraw niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe odgraniczaj ce jezdni  od
chodników lub poboczy.

1.4.2. awa betonowa - warstwa no na s ca do umocowania kraw nika oraz przenosz ca
obci enie z kraw nika na grunt z betonu B-20 ( C16/20 ).

1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza u ona bezpo rednio na pod u lub awie.

Pozosta e okre lenia podstawowe - zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami
i definicjami podanymi w D.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  z STWiORB
i poleceniami Zamawiaj cego.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D.00.00.00 - „Wymagania ogólne”.

2. MATERIA Y

2.1. Podstawowe wymagania dotycz ce materia ów

Wszystkie materia y u yte do budowy powinny pochodzi  tylko ze róde  uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Zamawiaj cego.

ród a materia ów powinny by  wybrane przez Wykonawc  z wyprzedzeniem przed rozpocz ciem
robót nie pó niej ni  2 tygodnie.
Do ka dej ilo ci jednorazowo wys anego materia u (kraw ników, betonu na aw , cementu kruszywa)
do czony by  powinien dokument potwierdzaj cy jego jako  na podstawie przeprowadzonych
bada .
Preferowane s wyroby (kraw niki) i wytwórnie posiadaj ce aprobat techniczn IBDiM. Materia ami
stosowanymi do wykonania robót s :

kraw niki betonowe
piasek na podsypki i do zapraw
cement do podsypki i zapraw
materia y do wype nienia szczelin dylatacyjnych



materia y do wykonania awy pod kraw niki.

2.2. Kraw niki betonowe

Do wykonania robót nale y u  kraw nik drogowy prostok tny, jednowarstwowy, gatunku I - G-1.
Kraw niki winny by  wykonane z betonu, spe niaj cego wymagania:

klasa nie ni sza ni  B-30
nasi kliwo  nie wi ksza ni  5 %
mrozoodporno  nie ni sza ni  F-150
cieralno  na tarczy Boehmego, okre lona strat  wysoko ci nie wi ksza ni  4 mm.

Powierzchnie kraw ników powinny by  bez rys, p kni  i ubytków betonu. Kraw dzie
elementów powinny by  równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny
by  jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchy ki wymiarów:
dla wysoko ci i szeroko ci +/- 3 mm
dla d ugo ci +/ - 8 mm.

Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu. Pomiarów
nale y dokonywa  zgodnie z PN-B-10021.
W razie wyst pienia w tpliwo ci In ynier mo e zmieni  sposób pobierania próbek lub poszerzy
zakres kontroli kraw ników o inny rodzaj bada .

2.3. Materia y na podsypk  i wype nienie szczelin pomi dzy ciankami bocznymi

Nale y stosowa  mieszank  cementowo-piaskow :
dla podsypki 1:4 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasku wg PN-B-
06711
dla zaprawy 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasku wg PN-B-
06711

Woda powinna spe nia  wymagania normy PN-B-32250.

2.4. Materia y do wype nienia szczelin dylatacyjnych

Do szczelin dylatacyjnych w awie betonowej i mi dzy kraw nikami nale y stosowa bitumiczn
mas zalewow wg BN-74/6771-04 lub inn posiadaj aprobat techniczn . Do masy zalewowej
stosowa asfalt drogowy D-100 lub mieszanin asfaltów drogowych tak dobran , aby penetracja jej
okre lona wg PN-C-04134 wynosi a 90-120 w temp. 25 C.
Jako sk adniki mineralne masy nale y stosowa wype niacz wapienny oraz we mineraln .
Wskazane jest stosowanie dodatków uszlachetniaj cych w ciwo ci asfaltu, np. paki t uszczowe,
ywice syntetyczne.

ciwo ci masy zalewowej:
temperatura mi knienia PiK 54-65 C

ynno  osi galna w temperaturze nie wy szej ni  180 C
sp ywno  mierzona na blasze falistej w temperaturze 45 C nie powinna przekracza  10 mm
zdolno  do wype niania szczelin w temperaturze 180-200 C bez utraty w ciwo ci
odporno  na zamra anie wg BN-74/6771-04 pkt. 5.3.6.

2.5. Materia y do posadowienia kraw ników

Kraw niki posadowione s na awach (prostok tnych b z oporem ) zgodnie z miejscami
wskazanymi przez Zamawiaj cego:

betonowej – z betonu klasy B-20 (C16/20) wg PN-B-06250, którego sk adniki powinny
odpowiada  wymaganiom norm, wir lub mieszanka – PN-B-11111, piasek – PN-B-11113,
cement – PN-B-19701

2.6. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

Kraw niki powinny by  sk adowane w pozycji wbudowywania na otwartej przestrzeni, na pod u
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podk adek i przek adek lub na paletach
transportowych.
Cement mo na przechowywa  nie d ej ni  3 miesi ce. Przechowywanie i transport cementu wg
BN-88/6731-08.



Kruszywa nale y gromadzi  w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczaj cych przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem ró nych rodzajów i frakcji.

3. SPRZ T

Roboty mo na wykonywa  r cznie przy pomocy drobnego sprz tu z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo –
piaskowej,
wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kraw niki mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu po osi gni ciu przez beton
wytrzyma ci minimum 75 % wytrzyma ci gwarantowanej  w trakcie transportu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniem.
Nale y je uk ada  na podk adkach i przek adkach drewnianych d ugo ci  w kierunku osi pod nej
rodka transportowego. Sposób ich za adunku na rodki transportowe i zabezpieczenie przed

przesuni ciem w czasie jazdy powinny by  zgodne z obowi zuj cymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny by  oznaczone. Dane ich powinny by  umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewo enia luzem nale y oznacza  w sposób trwa y co 50 sztuk .
Oznaczenie na palecie powinno zawiera  co najmniej:

oznaczenie (okre lenie) wyrobu
znak wytwórni
dat  produkcji.

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami.
Mas  zalewow  nale y pakowa  w b bny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywa
si  w warunkach zabezpieczaj cych przed uszkodzeniem b bnów lub beczek.

5. WYKONANIE   ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w STWiORB D.00.00.00. Wymagania ogólne.

5.2. Pod e pod aw

Pod e pod aw  betonow  stanowi podbudowa z kruszywa amanego lub pod e gruntowe
przygotowane w czasie wykonywania robót zwi zanych z korytem nawierzchni.
Koryto pod aw  nale y wykona  zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiada
wymiarom awy w planie z uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu ewentualnej konstrukcji
szalunku.
Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw  powinien wynosi  co najmniej 0,97 wg
normalnej próby Proctora.

5.3. awa betonowa

aw  betonow  zwyk   ( o wymiarach 30 x 15 cm – prostok tn  lub 30 x 30 cm – z oporem ) nale y
wykona  bez szalowania w gruntach spoistych koryta, lub w szalunkach w przypadku gruntów
sypkich.
awy betonowe z oporem o wymiarach 30 x 30 wykonuje si  w szalowaniu.

Beton roz cielony w szalowaniu lub bezpo rednio w korycie powinien by  wyrównywany warstwami.
Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nale y
stosowa  co 50 m szczeliny dylatacyjne.

5.4. Ustawienie kraw ników

wiat o (odleg  górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by  zgodne z sztuk  budowlan .
Zewn trzna cianka kraw nika powinna by  po ustawieniu kraw nika obsypana piaskiem, wirem,
uczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraw ników na awie t uczniowej nale y wykona  na podsypce z piasku o grubo ci 3-5
cm po zag szczeniu.



Ustawienie kraw ników na awie betonowej nale y wykona  na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
o grubo ci 5 cm po zag szczeniu.

5.5. Wype nienie spoin

Szeroko spoin powinna wynosi od 5mm do 1 cm. Spoiny nale y wype nia piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskow 1:2. Zalewanie spoin kraw ników zapraw cementowo-piaskow stosuje si
tylko do kraw ników ustawionych na awie betonowej.
Spoiny przed zalaniem zapraw  nale y oczy ci  i zmy  wod .
Kraw niki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zapraw nale y
zalewa  co 50 m bitumiczn  mas  zalewow  nad szczelin  dylatacyjn awy.

6.  KONTROLA  JAKO CI  ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

Ogólne zasady kontroli jako ci podano w STWiORB D.00.00.00. Wymagania ogólne.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

6.2.1. Badania kraw ników

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych
do ustawienia kraw ników betonowych i przedstawi  wyniki tych bada  Zamawiaj cemu do
akceptacji.

Nale y sprawdza :
wygl d zewn trzny
kszta t i wymiary
wytrzyma  na ciskanie na wyci tych z gotowego elementu próbkach sze ciennych o
minimalnym wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 – 1 raz przed przyst pieniem do robót i w
przypadkach w tpliwych
nasi kliwo  betonu na próbkach o nieregularnym kszta cie wyci tych z gotowego elementu
wg PN-B-06250 – 1 raz przed przyst pieniem do robót i w przypadkach w tpliwych
odporno  betonu na dzia anie mrozu wg PN-B-06250 – w przypadkach w tpliwych
cieralno  betonu na tarczy Boehemego wg PN-B-04111 – 1 raz przed przyst pieniem do

robót i w przypadkach w tpliwych.

6.2.2. Badania pozosta ych materia ów

Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników powinny obejmowa
wszystkie w ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów. Nale y
sprawdza :

wytrzyma  betonu B15 zgodnie z PN-B-06250 – rednio co drug  parti  betonu rozumian
jako ilo  betonu zu yta w ci gu jednej dzia ki dziennej i w przypadkach w tpliwych
konsystencj  betonu – przy ka dym za adunku

ciwo ci cementu klasy 32,5 – zgodno  jego w ciwo ci podanych w deklaracji
producenta z wymaganiami odpowiednich norm

mas  zalewow  – zgodno  jej w ciwo ci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami     pkt. 2.4 niniejszej STWiORB
kruszywa: uziarnienie wg PN-B-06714/15, zawarto  zanieczyszcze  obcych wg PN-B-
06714/12, zawarto  py ów mineralnych wg PN-B-06714/13, zawarto  zanieczyszcze
organicznych                wg PN-B-06714/26 – 1 raz przed przyst pieniem do robót dla partii
nie wi kszej ni  1500 Mg                  i ka dorazowo przy zmianie ród a dostaw
wytrzyma  podsypki cementowo-piaskowej na ciskanie na serii 6 próbek (3 dla R7 i 3 dla
R28 – 1 raz w czasie budowy i  w przypadkach w tpliwych, wytrzyma  powinna wynosi  R7

 10 MPa, R28  14 MPa.



6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw

Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu. Tolerancja dla
szeroko ci wykopu wynosi +/ - 2 cm. Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. Kontrola wykonanej awy

Nale y sprawdza  co 50 mb:
zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni awy :
dopuszczalne odchy ki niwelety awy - +/- 1 cm na ka de 100 mb
odchylenie linii od projektowanego kierunku – nie mo e przekracza  +/- 2 cm na ka de 100
mb
wymiary awy, dopuszczalne odchy ki:
dla wysoko ci +/- 10 % wysoko ci projektowanej
dla szeroko ci +/- 10 % szeroko ci projektowanej
równo  górnej powierzchni awy mierzona at  3 m – nierówno ci nie mog  przekracza  1
cm na ka de 100 mb.

6.3.3. Kontrola u enia kraw ników

Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza  co 20 mb:
zgodno  niwelety górnej p aszczyzny kraw ników,
dopuszczalne odchy ki niwelety   1 cm na ka de 100 mb ustawionego kraw nika
usytuowanie w planie – odchy ki nie mog  przekracza    1 cm na ka de 100 mb
równo  górnej powierzchni kraw ników mierzona at  3 m – nierówno ci nie mog
przekracza  1 cm na ka de 100 mb
dok adno  wype nienia spoin bada si  co 10 mb, spoiny musz  by  wype nione ca kowicie na
pe  g boko .

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne”, punkt

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest 1 mb ustawionego kraw nika.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z STWiORB i wymaganiami Zamawiaj cego, je eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem odpowiednich tolerancji da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
wykonanie koryta pod aw
wykonanie awy
wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA   P ATNO CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce p atno ci podano w STWiORB D.00.0000. Wymagania ogólne.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mb kraw nika betonowego obejmuje:
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
-  zakup i dostarczenie materia ów na miejsce wbudowania
-  wykonanie koryta pod aw
-  ewentualnie wykonanie szalunku
-  wykonanie awy
-  wykonanie podsypki
-  ustawienie kraw ników na podsypce
-  wype nienie spoin kraw ników zapraw
-  ewentualne zalanie spoin mas  zalewow
-  zasypanie zewn trznej ciany kraw nika gruntem i ubicie.
-  przeprowadzenie niezb dnych bada  i pomiarów wymaganych w STWiORB.

10.  PRZEPISY  ZWI ZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B-06250:88 Beton zwyk y.
3. PN-B-06251:63 Roboty betonowe  i elbetowe.
4. PN-B-06711:79 Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
5. PN-B-06712:A1:97 Kruszywa mineralne do betonu zwyk ego.
6. PN-B-10021:80 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
7. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

wir i mieszanka.
8. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa amane do nawierzchni drogowych.
9. PN-B-11113:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
10. PN-B-19701:97 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena

zgodno ci.
11. PN-B-32250:88 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
14. BN-80/6775-03/01   Prefabrykaty budowlane  z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
15. BN-80/6775-03/04   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a chodnikowe.
16. BN-64/8845-02 Kraw niki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa 1979 i 1982 r.



D.08.03.01 OBRZE A BETONOWE

1. WST P

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru elementów ulic –
obrze y betonowych stanowi cych element robót w ramach Remontu dróg nieutwardzonych
poprzez wykonanie betonowych nawierzchni ladowych

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i zadaniowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót obj tych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz wykonania obrze y betonowych 8 x 30 cm
zlokalizowanych zgodnie sztuk  budowlan .

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Obrze e betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj ce jednostronnie lub
dwustronnie ci gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Obramowanie – umocnienie bocznych kraw dzi chodnika, przejazdów lub poboczy
wykonane z obrze y betonowych lub innych materia ów.

Pozosta e okre lenia podstawowe zgodne z obowi zuj cymi polskimi normami i definicjami podanymi
w D.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wykonanych robót oraz za ich zgodno z STWiORB i
poleceniami Zamawiaj cego.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w STWiORB D.00.00.00. Wymagania ogólne.

2. MATERIA Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w STWiORB
D.00.00.00. Wymagania ogólne.

2.2. Obrze a betonowe

Nale y zastosowa  obrze a betonowye typu Ow, G1, 8x30x100
wg BN-80/6775-03/04.
Oznaczenia:

rodzaj Ow (obrze e wysokie) o wymiarach 8x30x100 cm, gatunku 1 (G1) wg normy
BN-80/6775-03/04,

Co najmniej co 50-te obrze e powinno mie w sposób trwa y: znak wytwórni, symbole elementu, dat
produkcji i znak kontroli odbiorczej.

2.3. Obrze a betonowe – wymagania techniczne

2.3.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia



Dopuszczalne odchy ki wymiarów obrze a betonowego, dla gatunku 1 nie powinny przekracza :
d) dla szeroko ci i wysoko ci  +/- 3 mm
e) dla d ugo ci  +/- 8 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kraw dzi obrze y betonowych, dla gatunku 1:

wkl  wypuk  powierzchni i kraw dzi +/- 2 mm
szczerby i uszkodzenia kraw dzi lub naro y:

- ograniczaj cych powierzchnie górne – niedopuszczalne
- ograniczaj cych pozosta e powierzchnie:

- max. liczba - 2
- max. d ugo - 20 mm
- max. g boko - 6 mm.

2.3.2. Sk adowanie

Betonowe obrze a chodnikowe mog  by  przechowywane w pozycji wbudowania na sk adowiskach
otwartych, na pod u utwardzonym i nale ycie odwodnionym, posegregowane wed ug rodzajów.
Obrze a nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych lub na paletach
transportowych.

2.4. Beton i jego sk adniki

Do produkcji obrze y nale y stosowa  beton klasy B25 wg PN-B-06250.
Do produkcji betonu nale y stosowa  cement portlandzki klasy nie ni szej ni  32,5 wg PN-B-19701.
Kruszywo do betonu powinno odpowiada  wymaganiom PN-B-06712.
Woda powinna by  odmiany 1 i odpowiada  wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materia y na aw  i do zapraw

Piasek do wykonania awy powinien odpowiada  wymaganiom PN-B-11113, a do zaprawy
cementowo-piaskowej wymaganiom PN-B-06711.
Woda powinna by  odmiany 1 i spe nia  wymagania PN-B-32250

3. SPRZ T

Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu drobnego sprz tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Obrze a betonowe mog  by  transportowane dowolnymi rodkami transportu po osi gni ciu przez
beton wytrzyma ci minimum 75 % wytrzyma ci projektowanej.
Obrze a powinny by  zabezpieczone przed przemieszczaniem si  i uszkodzeniami w czasie
transportu.
Transport pozosta ych materia ów podano w STwiORB D.08.01.01. Kraw niki betonowe.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk aw ) nale y wykona zgodnie z wymaganiami PN-B-06050. Wymiary koryta
powinny odpowiada  wymiarom awy w planie.

5.2.  Pod e lub podsypka ( awa)

Pod e pod ustawienie obrze a stanowi podsypka lub awa z piasku, o grubo ci 3 cm po
zag szczeniu. Podsypk  ( aw ) wykonuje si  przez zasypanie koryta piaskiem i zag szczeniem
z polewaniem wod .

5.3. Ustawienie obrze y betonowych



Betonowe obrze a chodnikowe nale y ustawia na podsypce w miejscu i ze wiat em zgodnym
 z ustaleniami sztuk  budowlan  (2 – 5 cm).
Zewn trzna ciana obrze a powinna by obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza  5 mm. Spoiny mi dzy obrze ami nie wymagaj  wype nienia.
.

6. KONTROLA  JAKO CI

6.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne zasady kontroli podano w STWiORB D.00.00.00. Wymagania ogólne pkt. 6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania materia ów przeznaczonych
do ustawienia obrze y chodnikowych i przedstawi  wyniki tych bada  In ynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania obrze y betonowych

Sprawdzenie wygl du zewn trznego nale y przeprowadza na podstawie ogl dzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodze wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu, zgodnie
z wymaganiami pkt. 2.3. Pomiary d ugo ci i g boko ci uszkodze nale y wykona za pomoc

przymiaru stalowego lub suwmiarki z dok adno ci  do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kszta tu i wymiarów elementów nale y przeprowadza z dok adno ci do 1 mm przy

yciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta my, zgodnie z wymaganiami pkt. 2.3. Sprawdzenie
tów prostych w naro nikach elementów wykonuje si przez przy enie k townika do badanego

naro a i zmierzenia odchy ek z dok adno ci  do 1 mm.
Pozosta e badania obrze y betonowych (wytrzyma , nasi kliwo , mrozoodporno cieralno )
nale y wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-B-80/6775-03/01 i BN-B-80/6775-03/04 – 1
raz przed przyst pieniem do robót i w przypadkach w tpliwych.

6.2.2. Badania pozosta ych materia ów

Badania pozosta ych materia ów stosowanych do ustawienia obrze y betonowych powinny
obejmowa wszystkie w ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów w
pkt.2 niniejszej SST.
Nale y sprawdza :

wytrzyma betonu B-15 zgodnie z PN-B-06250 – rednio co drug parti betonu
rozumian jako ilo betonu zu yta w ci gu jednej dzia ki dziennej i w przypadkach

tpliwych
konsystencj  betonu – przy ka dym za adunku

ciwo ci cementu klasy 32,5 – zgodno jego w ciwo ci podanych w deklaracji
producenta          z wymaganiami odpowiednich normy
kruszywa: uziarnienie wg PN-B-06714/15, zawarto zanieczyszcze obcych wg PN-B-
06714/12, zawarto py ów mineralnych wg PN-B-06714/13, zawarto zanieczyszcze
organicznych wg PN-B-06714/26 –1 raz przed przyst pieniem do robót dla partii nie wi kszej
ni  1500 Mg i ka dorazowo przy zmianie ród a dostaw.

6.3.  Badania w czasie robót

W czasie robót nale y sprawdza  wykonanie:
- koryta pod podsypk  – zgodnie z wymaganiami pkt.5.2
- podsypki – zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2
- ustawienia betonowego obrze a chodnikowego – zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3. przy

dopuszczalnych odchyleniach:
linii obrze a betonowego w planie, które mo e wynosi  +/- 2 cm na ka de 100 m d ugo ci obrze a
niwelety górnej p aszczyzny obrze a, które mo e wynosi +/- 1 cm na ka de 100 m d ugo ci
       obrze a.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót



Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00. Wymagania ogólne. pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  jest 1 mb (metr bie cy) ustawionego betonowego obrze a chodnikowego.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00. Wymagania ogólne pkt.8.
Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z STWiORB i wymaganiami In yniera, je eli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 6 da y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj :
- wykonane koryto
- wykonana podsypka.

9.  PODSTAWA  P ATNO CI

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w STWiORB D.00.00.00. Wymagania ogólne
pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrze a chodnikowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
zakup, dostarczenie materia ów
wykonanie koryta
roz cielenie i ubicie podsypki
ustawienie obrze a
obsypanie zewn trznej ciany obrze a
wykonanie bada  i pomiarów wymaganych w STWiORB.

10.  PRZEPISY  ZWI ZANE

1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B-06250:1988 Beton zwyk y.
3. PN-B-06711:1979 Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
4. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
5. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
6. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena

zgodno ci.
7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw niki i obrze a.



UWAGA
Niniejsza Szczegó owa Specyfikacja Techniczna zawiera szczegó owy opis
wykonywania, odbiorów, kontroli robót, bada , itp., informuj c Wykonawc
robót o sposobie ich realizacji oraz Inspektora nadzoru o przys uguj cych mu
prawach przy realizacji nadzoru. Ze wzgl du na ilo  i szczegó owo  tych
czynno ci, przyjmuje si e zakres czynno ci sprawdzaj cych realizowanych
przez Inspektora nadzoru mo e by  zredukowany do czynno ci niezb dnych
warunkuj cych prawid owe wykonanie prac obj tych zamówieniem. Decyzj  o
podejmowanych czynno ciach sprawdzaj cych podj  mo e samodzielnie
Inspektor Nadzoru lub w porozumieniu z osob  upowa nion  przez Kierownika
Jednostki Zamawiaj cej.


