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1. D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, związanych z 
budową kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą wodociągu w miejscowości Parzymiechy. 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy 
odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
1.3.1. Wymagania ogólne  
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót objętych 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczególne asortymenty i należy je rozumieć oraz stosować 
w powiązaniu z nimi. 
1.3.2. Specyfikacje Techniczne zgodne są z ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
z późniejszymi zmianami i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w STWIORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł) 
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.3. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą 
i projektantem. 
1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.19. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.20. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.22. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 
1.4.23. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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1.4.24. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.26. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 
może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 
1.4.27. Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez 
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków Kontraktu (umowy). 
1.4.28. Zamawiający – każdy podmiot szczegółowo określony w umowie (kontrakcie) udzielający zamówienia 
na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z późniejszymi zmianami). 
1.4.29. Wykonawca – osoba prawna (lub fizyczna), z którą Zamawiający zawarł Kontrakt (umowę) w wyniku 
wyboru ofert oraz jej następcy prawni. 
1.4.30. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWIORB i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów 
głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robót oraz egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i komplety STWIORB. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą 

(techniczną), które zostaną przekazane Wykonawcy, 
− Wykonawcy; którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. 
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawierać uzgodnienia z właścicielami terenów przeznaczonych 
do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska 
naturalnego. 
W/w Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji przed rozpoczęciem robót 
określonych Kontraktem. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i STWIORB na własny koszt i przedłoży 
je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Wszelkie projekty tymczasowych rozwiązań, wynikłych z kolejności wykonywania robót, zostaną wykonane 
kosztem i staraniem Wykonawcy robót. Uzyskanie ewentualnych decyzji lub uzgodnień dla projektów 
tymczasowych rozwiązań należy do Wykonawcy robót. 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i STWIORB 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności: 
− Dokumentacja Projektowa, 
− Specyfikacje Techniczne. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić Inżyniera. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i STWIORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
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muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWIORB i 
wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia 
do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a)  utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskanie wskazań odpowiedniego organu dla trasy i miejsca zdeponowania 
odpadów zgodnie Ustawą o odpadach (Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r). 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania robót. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
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wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Pojazdy lub ładunki będące w dyspozycji Wykonawcy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków ponadnormatywnych i o 
każdym takim przewozie będzie informował Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy niespełniające tych 
warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”)wynikający z Art. 21a Prawa 
Budowlanego w szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 
DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inżynierem. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 
sygnalizatory, oświetlenie ciągów komunikacyjnych, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Reasumując niżej wymienione koszty: 
- zabezpieczenia terenu budowy 
- wynikające z utrzymania organizacji ruchu w tym: obsługa tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Wykonawca będzie gromadził 
wszystkie zezwolenia i inne odnośne dokumenty i przedstawiał je na każde życzenie Inżyniera. 
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.  
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że 
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca 
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zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Materiały lub urządzenia, na które nie ma odpowiedniej PN 
lub PN-EN powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną. 
1.5.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca zobowiązany jest 
do utrzymania ciągłości ruchu komunikacji autobusowej. W przypadku ewentualnej kolizji prowadzonych robót 
z lokalizacją istniejących przystanków autobusowych, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnień z 
odpowiednim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym mających na celu zmianę lokalizacji tych przystanków. 
Wykonawca powinien wykonać przekopy kontrolne dla identyfikacji i określenia szczegółowej lokalizacji 
uzbrojenia podziemnego. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 
Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera.  
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów 
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a także te w których produkcja odbywa się 
w miejscach nie należących do Wykonawcy mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
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sprawdzenia zgodności produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji; 
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6.Materiały z rozbiórek 
Materiał pochodzące z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za ich 
zagospodarowanie zgodnie z ustawą o odpadach [1]. Załadunek, transport i składowanie materiału pozostaje w 
gestii Wykonawcy. 
Wykonawca powinien  uwzględnić pożytki wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek w cenie ofertowej. 
Powinien również w cenie ofertowej uwzględnić ewentualne koszty utylizacji tych materiałów jak również koszty 
ich transportu na miejsce utylizacji. Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustalić rzeczywiste 
odległości odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji i uwzględnić to w cenie ofertowej. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym sprzętem, gotowym do użytku, w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego.  

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniami Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWIORB, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska 
akceptację Dokumentacji Projektowej przez Zamawiającego, uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robót, 
Programy Zapewnienia Jakości. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia tras i 
lokalizacji urządzeń i budowli, a także wszystkich jej elementów w planie i w przekrojach na wszystkich etapach 
robót oraz chronić przyjęte punkty i poziomy odniesienia. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót lub inne Projekty 
wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopów, projekt obniżenia zwierciadła wody na czas budowy, 
projekt organizacji ruchu na czas budowy itp. Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich 
zabezpieczenie ( np. zabicie i wyciągnięcie ścianek szczelnych, wykonanie i utrzymanie oznakowania itp) 
wynikające przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy nie 
podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu należy ująć w Cenie Kontraktowej. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe 
i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWIORB oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
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- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli zaakceptowany przez Inżyniera, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
STWIORB. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWIORB, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca będzie posiadać odpowiednie świadectwa wydane przez upoważnione jednostki, że wszystkie 
stosowane urządzenia posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć stały i nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz 
będzie mieć możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na polecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać na własny koszt dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie kompletować i przechowywać raporty ze wszystkich badań i udostępniać je na każde 
życzenie Inżyniera. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
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na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pakt 1 
i które spełniają wymogi STWIORB. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWIORB, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inżyniera, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant  nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót.Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym 

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły z odbioru robót 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
Obmiar odbywać się będzie w obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji.  
Płatność miesięczna będzie wynikała z procentowego zaawansowania robót, gdyż cena kontraktowa jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 
Inżynier ma prawo do losowego sprawdzenia stopnia załadowania pojazdów, a w przypadku stwierdzenia, że 
objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od wcześniejszej uzgodnionej, to całość 
materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana. 
Każdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikacje. Obmiar 
winien następować w punkcie dostawy. 
Za zgodą Inżyniera Wykonawca może dokonywać ważenia pojazdów w publicznych punktach ważenia 
na urządzeniach wagowych posiadających ważne świadectwa legalizacji. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2.Odbiór częściowy 
Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń . Dokonanie odbioru 
częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę „Wykazu robót wykonanych częściowo” 
potwierdzonego przez zarządzającego . Wykaz ten sporządzany jest na podstawie stopnia zawansowania robót 
określonych w wycenionym wykazie elementów rozliczeniowych . 
8.3.Odbiór końcowy Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru koncowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji Kontraktu.  
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne.  
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ. 
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6. Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.  
8.4.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór końcowy Robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 STWIORB i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 

i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań 
Ogólnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych, koszty utrzymania objazdów, koszty dotyczące 
oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, zapewnienie obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, usługi obce 
na rzecz budowy, koszty projektów uzupełniających, koszty transportu materiałów na miejsce utylizacji i 
koszty utylizacji materiałów, koszty szkolenia BHP pracowników i dozoru budowy, koszty technologii robót 
wynikające przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań Wykonawcy, opłaty 
za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
− opłaty/dzierżawy terenu, 
− przygotowanie terenu, 
− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
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− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 wraz z późniejszymi zmianami i aktami 
wykonawczymi) 
 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2004.19.177 wraz z późniejszymi 
zmianami) 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.2001.62.627 wraz z późniejszymi 
zmianami i aktami wykonawczymi) 
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881 wraz z późniejszymi zmianami 
i aktami wykonawczymi) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz.U.2002.209.1779) 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414 wraz z późniejszymi zmianami) 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430) 
 
Warunki Kontraktu 
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1.1. D-01.03.07 KANALIZACJA SANITARNA 

1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą wodociągu w 
miejscowości Parzymiechy. 

1.2.  Zakres stosowania STWIORB 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (STWIORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych w STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu budowę kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, posiadaną wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi. 

1.3.1. Kolektor kanalizacji sanitarnej PVC-U kl. „S” ø 200  L= 8819.9m 
1.3.2. Kolektorów kanalizacji sanitarnej PE ø 200   L= 4141.9m 
1.3.3. Rury ochronne       L=675,30 m 
1.3.4. Przepompownie       szt. 3 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków socjalno — bytowych. 

1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał - przeznaczony do odprowadzania ścieków socjalno - bytowych. 
1.4.2.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia budynku z siecią kanalizacji sanitarnej. 
1.4.2.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych. 
1.4.2.4. Kanał boczny - kanał doprowadzający ścieki socjalno - bytowe do kanału zbiorczego 

1.4.3. Urządzenia uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka   kanalizacyjna-    studzienka   rewizyjna   -   na   kanale   nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w 

planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
1.4.3.3. Studzienka połączeniowa -  studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.4. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 

włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 

prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.3.6. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
1.4.3.7. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór 
1.4.4.1 Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 

1.4.4.2 Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 

lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 

roboczej. 
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1.4.4.7. Komora startowa – miejsce rozpoczęcia przewiertu. Służy do zainstalowania stacji pchającej oraz 
odbioru urobku z przewiertu. 

1.4.4.8. Komora odbiorcza – miejsce zakończenia przewiertu. Służy do wyciągnięcia elementów 
wykonujących odwiert (głowica, pierścień smarujący, rury). 

1.4.4.9. Stacja pchająca (nadawcza) – służy do wciskania w grunt głowicy wiercącej wraz z rurami 
instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowej. 

1.4.4.10. Głowica wiercąca – główny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu oraz 
korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach. 

1.4.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

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

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 
aprobatę techniczną wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inżyniera. 

2.2. Rury kanałowe 
• Kolektor kanalizacji sanitarnej PVC-U kl. „S” ø 200  L= 8819.9m 
• Kolektorów kanalizacji sanitarnej PE ø 200    L= 4141.9m 
• Rury ochronne        L=675,30 m 
• Przepompownie        szt. 3 

2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
Studzienki kanalizacyjne okrągłe ø1,5m z dnem monolitycznym, z płytą przykrywczą, włazem żeliwnym typu 
ciężkiego. 
• Przepompownie   szt.3 
2.3.1. Komora robocza 
Komora robocza studzienki wykonana z kręgów betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom 
BN-86/8971-08 z betonu hydrotechnicznego C 25/30 wg PN-EN 206-1 (klasy C25/30 wg PN-B-06250). 
2.3.2. Dno studzienki. 
Dno studzienki - monolit z betonu hydrotechnicznego C 25/30 wg PN-EN 206-1 (klasy C25/30 wg PN-B-
06250); W-8, F150 odpowiadającego wymaganiom PN-B-06250. 
2.3.3. Włazy kanałowe. 
Włazy kanałowe należy wykonywać, jako włazy żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 124: 2000 
umieszczane w korpusie drogi.  
2.3.4. Stopnie złazowe. 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101:2002. 

2.4. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 
Studzienki kanalizacyjne okrągłe ø1,0m z monolityczną kinietą, rurą karbowaną stanowiącą komin studzienki 
oraz zwieńczenia czyli teleskopowego adaptera do włazów oraz włazu.  
• Studnia kanalizacyjne ø 1.0m  PE  szt.338 
2.3.1. Komora robocza 
Rura karbowana z polipreopulenu z możliwością regulacji wysokości poprzez docięcie rury co 10cm. 
2.3.2. Dno studzienki. 
Dno studzienki - monolit z polipropylenu z dodatkową dennicą po stronie zewnętrznej oraz dodatkowymi 
nastawnymi kielichami do połączenia rur kanalizacyjnych. 
2.3.3. Włazy kanałowe. 
Włazy kanałowe należy wykonywać, jako włazy żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-EN 124: 2000 
umieszczane w korpusie drogi oraz na drogach i obszarach dla pieszych. 
2.3.4. Rury ochronne 
Wykonanie rur ochronnych o łącznej długość 675,30 m w miejscach gdzie kanały kanalizacyjne przechodzą pod 
drogą krajową oraz powiatową. Średnice rur ochronnych powinny być dopasowane do średnicy rury 
przewodowej, tak by możliwe było zastosowanie systemowych płoz i gumowych manszet kończących. 
2.5. Kruszywo na podsypkę. 
Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru, w projekcie zastosowano podsypke z piasku 20cm. Użyty 
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materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 
13043 [7],  PN-EN 12620 [6]. 
2.6. Beton. 
Należy stosować beton z betonu klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1. 
2.7. Zaprawa cementowa. 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501  
2.8. Składowanie materiałów. 
2.8.1. Rury kanałowe. 
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub wielowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji poziomej wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8m. 
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
2.8.2. Włazy kanałowe i stopnie. 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodujące. Włazy 
powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
2.8.3. Wpusty żeliwne.  
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości 
maksimum 1,5m. 
2.8.4. Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
Materiały użyte do budowy przewodu powinny być zgodne z dokumentacją techniczną i powinny spełniać 
warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm, powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
W związku z faktem, że Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze 
najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera. W przypadku 
nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera 
materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt.3. 
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej. 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

• żurawi budowlanych samochodowych, 
• koparek przedsiębiernych, 
• spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
• sprzętu do zagęszczania gruntu, 
• beczkowozów. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2. Transport rur kanałowych. 
Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z wyjątkiem rur betonowych 
o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, które należy przewozić w pozycji pionowej 
i tylko w jednej warstwie. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 
wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
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Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 
1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyżej niż 2m). Pierwszą warstwę rur kielichowych 
należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów 
należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
4.3. Transport kręgów. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez 
zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech 
lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
4.4. Transport włazów kanałowych. 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 
10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
4.5. Transport kinet i rur karbowanych. 
Kinety mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się 
podczas transportu. 
Wykonawca zapewni przewóz rur karbowanych w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
4.6. Transport mieszanki betonowej. 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury 
przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
4.7. Transport kruszyw. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie. 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
Drogi technologiczne przy budowie kanalizacji sanitarnej ma opracować Wykonawca tych robót. 
Przed przystąpieniem do robót należy odtworzyć w terenie przebieg i posadowienie istniejącego uzbrojenia 
podziemnego. W przypadku niezgodności z projektem lub obowiązującymi przepisami powiadomić i zawezwać 
nadzór autorski. 
5.3. Roboty ziemne. 
Wykop pod budowę kanalizacji sanitarnej należy wykonać ręcznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Wykopy należy wykonać, jako wykopy otwarte obudowane. 
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 
0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w 
miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem 
przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Roboty odpowiednio zsynchronizować z robotami drogowymi. 
5.4. Przygotowanie podłoża. 
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W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub 
żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20mm, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Zagęszczenie podłoża Proctor 0,95. 
Dla rurociągów zastosowano podsypki piaskowo-żwirowe. Parametry według rozwiązań projektowych i danych 
producenta rur. 
5.5. Roboty montażowe. 
Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 
m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 2 ‰, 
- dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰      
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. 
Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem, 
głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie hn od wierzchu przewodu do 
projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz wg PN-81/B-03020 o 0,2 m. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie przykrycia hn, jednak nie więcej niż o 0,1 m. 
Dla głębokości przemarzania hz = 1,00, PN-81/B-03020 głębokość przykrycia h wynosi: 1,40 m.  
 
5.5.1. Rury typu PCV-U klasy „S” i HDPE. 
Rurociągi wykonywać zgodnie z instrukcją Producenta i Dokumentacją projektową. Przy wykonywaniu kanałów 
należy przestrzegać następujących zasad: trasa rurociągu powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie.  
5.5.2. Przykanaliki. 
Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad: 

• przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,2 m  
• włączenie przykanalika do studni należy wykonywać na głębokości ok.1,5 m p.p.t.  

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne. 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

• studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 
odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m) 
lub na zmianie kierunku kanału, 

• studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 
bocznych, 

• wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
• studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu 

i przygotowanym fundamencie betonowym, 
• studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie wąskoprzestrzennym.  

Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie powinny mieć spad w postaci 
rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna 
przekraczać 4,0 m. 
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

• komory roboczej, 
• dna studzienki, 
• włazu kanałowego, 
• stopni złazowych. 

Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość 
ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się 
wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym lub 
elastomerowym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej 
należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny 
z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 
kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 
natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek, co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
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Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) 
powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-EN 124. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego 
wg PN-EN 124. 
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna 
krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem  terenu. 
W ścianie komory roboczej należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach 
pionowych 0,30m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 
5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie. 
- Obsypka i zagęszczenie rury. 
Zarówno podłoże jak i obsypka są integralną częścią konstrukcji kolektora. Do osypek i podłoża należy używać 
gruntów sypkich: piasek, żwir, pospółka. Do obsypki nie wolno używać gruntów zamarzniętych. W celu 
uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia podłoża i obsypki, wykop na czas budowy powinien być osuszony. 
W przypadku posadowienia kanału na w warstwie słabych gruntów rodzimych (np. torf) należy przewidzieć 
konstrukcję przeciwdziałającą przemieszczaniu się materiału obsypki w kierunku gruntu rodzimego - np. 
poprzez szczelne ściany oporowe, wyłożenie wykopu tkaniną geotechniczną. 
Zagęszczenie w strefie rury należy przeprowadzić ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym. Rura podczas 
przemieszczania nie powinna ulec przemieszczaniu, dlatego wykonuje się jednocześnie z obu jej boków lub 
warstwami na przemian. Celem uniknięcia projektowania rur o dużej sztywności obwodowej zaleca się 
stosowanie min. 95% wskaźnika Proctora dla zagęszczania podłoża i obsypki. 
- Zasypka 
Zasypka kanału może się odbyć po sprawdzeniu jego szczelności (np. wodną przy cis.0,5bara). Zasypka w 
zależności od wymagań, może być wykonywana przy użyciu gruntu miejscowego lub dowiezionego. Pod 
ulicami i drogami wymagane jest zasypanie wykopu gruntami zagęszczalnymi z uzyskaniem właściwego stopnia 
zagęszczenia określonego w projekcie (przeważnie 100%). Wówczas wymagane jest także by stopień 
zagęszczenia strefy rury wynosił również 100%. Wg dokumentacji projektowej. 
Górna  warstwa zasypki ( pod warstwy konstrukcyjne warstwy drogowej) powinna spełniać następują Ce 
parametry (min. parametry do spełnienia na górze ulepszonego podłoża (zasypki)) E2≥100MPa i Is≥1,00, Io≤2,2. 
5.5.5 Przewierty 
5.5.1 Wykonanie przecisku 
Przed przystąpieniem do montażu zestawu stacji tłocznej wraz z sterowaniem wykonawca 
sprawdzi niweletę komory nadawczej w celu potwierdzenia prawidłowego poziomu dna komory. W 
razie stwierdzenia braku możliwości zabudowy zestawu stacji tłocznej wykonania przewiertu 
zgodnie z osią projektowanego przewodu wykonawca bezwzględnie doprowadzi poziom dna komory 
do wymaganej niwelety. 
Po przygotowaniu komory startowej i odbiorczej i ich zabezpieczeniu można przystąpić do przecisku 
sterowanego pilotem. Ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest ciąg rur (żerdzi) 
pilotowych w odcinkach łączonych na gwint. W pierwszym elemencie żerdzi, tuż za głowicą 
wiertniczą znajduje się element optyczny – świetlna tablica diodowa, której obraz przenoszony jest 
na monitor. Obserwacja obrazu tablicy diodowej pozwala operatorowi na kontrolę wykonywanego 
przewiertu żerdzią oraz korektę kierunku. System pozwala na zrealizowanie przewiertu z dużą 
dokładnością (nawet do 0,1%). Po osiągnięciu celu (komory odbiorczej) można wykonać pomiar 
kontrolny niwelatorem. 
Po zrealizowaniu odcinka przewiertu żerdzi pilotowej w komorze startowej, montowany jest 
odpowiedni element przejściowy- poszerzacz oraz ciąg rur stalowych, o długości najczęściej 1,0 m, 
łączonych na gwint lub inny rodzaj połączenia. W poszerzaczu znajduje się odpowiednie narzędzie 
skrawające, za którym montowany jest ciąg ślimaków transportowych, montowanych wewnątrz rur 
stalowych, których średnica zewnętrzna odpowiada średnicy zewnętrznej rur medialnych. W trakcie 
przewiertu w komorze odbiorczej wymontowuje się kolejne odcinki żerdzi pilotowej. Omówiony 
etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej średnicy – od komory startowej do 
komory odbiorczej. 
W trzecim ostatnim etapie do wykonanego już tunelu, wprowadza się rury medialne i przy ich 
pomocy przeciska się ciąg rur stalowych osłonowych (wielokrotnego użycia), razem z ciągiem 
ślimaków transportowych, do komory odbiorczej, gdzie są rozmontowywane i wydobywane. Rury 
przewodowe układać na płozach ślizgowych z zabezpieczeniem końców rury osłonowej manszetami 
systemowymi. W rezultacie wykonanych robot powstaje kolektor. 
Spadki i głębokości posadowienia kanału wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Przed terminem planowanego zakończenia prac wiertniczych na danym odcinku należy zakończyć 
wszelkie prace przygotowawcze związane z budową komór technologicznych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
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Po wykonaniu przewiertów komory startowe i końcowe należy przerobić na studnie rewizyjne 
poprzez montaż wewnątrz komory startowej i końcowej studni betonowej zgodnie z ST i 
dokumentacją projektową. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić 
receptę. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej STWIORB i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do l cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie i pomiary szczelności, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
• badanie odchylenia osi kolektora, 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
• badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
• dokładność wykonania przewiertu, 
• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
• dokładność wykonania przewiertu, 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

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

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

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

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien 
być zgodny z pkt. 5.5.6, 

• rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5 mm. 
6.3. Badanie szczelności odcinka przewodu 
6.3.1. Badanie szczelności odcinka na eksfiltrację 
6.3.1.1. Prace wstępne. 
Badanie przeprowadza się na odcinku między studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w górnej studzience 
i wylotowe w dolnej powinny być dokładnie zamknięte i uszczelnione oraz umocowane w sposób zapewniający 
przeniesienie sił działających w czasie próby: 
Poziom zwierciadła wody lub ścieków, w studzience wyżej położonej powinien mieć rzędną co najmniej 0,5 m 
niższą od rzędnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnętrzne studzienek należy pomierzyć z dokładnością 
do I cm, na wysokości 0,5 m pod górną krawędzią otworu wylotowego i obliczyć powierzchnię wewnętrzną 
studzienek Fs w m2. Przewód o długości Ls i średnicy wewnętrznej dz. 
Dla w/w danych wylicza się Vw w m3 
 
6.3.1.2. Napełnianie wodą i odpowietrzanie przewodu. 
Po wykonaniu w/w prac wstępnych należy przystąpić do napełniania badanego odcinka kanału wodą do 
wysokości 0,50 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego i zmierzyć łatą niwelacyjną wysokość ponad 
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dnem kanału, oznaczając jako H w m. Dokładność pomiaru do 1 cm Napełnienie wodą należy rozpocząć od 
niżej położonej studzienki, przeprowadzić powoli, aby umożliwi ć usunięcie powietrza z przewodu. Po 
napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu przez zwierciadło wody położenia na wyznaczonej wysokości H, 
przerywa się dopływ wody i pozostawia się tak przygotowany odcinek przewodu do próby szczelności w celu 
należytego nasączenia ścian przewodu wodą i odpowietrzenie go przez 16 godzin dla przewodów z rur 
prefabrykowanych betonowych i żelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej części studzienek, oraz l 
godziny dla przewodów kamionkowych, żeliwnych i z tworzyw sztucznych. 
Przez ten czas prowadzi się przegląd badanego odcinka i kontrole złączy.  
6.3.1.3. Pomiar ubytku wody. 
Po upływie podanego czasu pozytywnych wynikach przeglądu odcinka przewodu i kontroli złączy, należy 
uzupełnić zaistniały ubytek wody do założonego poziomu H.  
Po uzyskaniu tego położenia należy zrobić odczyt na zegarku z dokładnością do 1 minuty i odczyt na skali rurki 
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokładnością do l mm. Oba te odczyty należy 
zanotować, jako rozpoczęcie próby szczelności. 
W czasie przeprowadzania próby, należy przeprowadzać kontrolę złączy rur, ścian przewodu i studzienek 
W przypadku ubytku wody należy sukcesywnie dolewać z naczynia o pojemności dostosowanej do 
dopuszczalnego ubytku wody wynoszącego co najmniej 1l. 
Vw - dopuszczalna ilość ubytku wody. 
W chwili upływu czasu próby t, należy zamknąć dopływ wody, dokonać odczytu czasu z dokładnością do 1 min. 
oraz na skali rurki wodowskazowej dokonać odczytu z dokładnością do lmm. 
Różnica obu odczytów określa ilość wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a więc wielkość 
ubytku wody Vw. 
W ten sposób należy poddać próbie cały kanał. 
6.3.1.4. Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację. 
Szczelność odcinka przewodu na eksfiltrację bez względu na średnicę powinna spełniać niżej podane warunki: 
Dla przewodu z rur żeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastąpić ubytek wody lub ścieków 
Vw1 w czasie trwania próby szczelności. Czas próby t po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzience 
położonej wyżej wynosi: 
t = 30 min. dla odcinka przewodu o długości do 50 m, 
t = 1 h dla odcinka przewodu o długości powyżej 50 m. 
Dla przewodu z rur i prefabrykatów żelbetowych z betonu wstępnie sprężonego lub przewodu i studzienek 
o monolitycznej konstrukcji żelbetowej z betonu wibracyjnie zagęszczonego, dopuszczalny ubytek wody lub 
ścieków Vw2 nie może przekroczyć wielkości 0,04 dm3 na m2 powierzchni: wewnętrznej przewodu w ciągu 
jednej godziny próby. Czas próby t po ustabilizowaniu się zwierciadła wody lub ścieków w studzience wyżej 
położonej przyjmuje się co najmniej 8 h.   
Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z prefabrykatów lub rur bez 
względu na ich rozmiary i kształt, dopuszczalny ubytek wody lub ścieków Vw3 nie powinien przekroczyć 

wielkości 0,3dm3 na m2 powierzchni przewodu lub studzienki w ciągu jednej godziny próby. 
Czas trwania próby szczelności t nie może być krótszy niż 8 h.  Dopuszczalny całkowity ubytek wody lub 
ścieków Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, należy obliczać wg wzorów: 
dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatów 
 Vw = (0,04 Fr + 0,3 Fs) x t w dm3 
dla poz.a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej 
Vw = 0,04 (Fr + Fs) x t w dm3 
gdzie:  
Fs - powierzchnia wewnętrzna dna i ścian wszystkich studzienek do wysokości napełnienia w m2, 
Fr – powierzchnia wewnętrzna przewodu na badanym odcinku 
T – czas trwania próby t = 8 h 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Warunki ogólne" pkt. 7 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową: 
dla budowy kolektorów sanitarnej o średnicach podanych w przedmiarze robót oraz przykanalików jest l m, 
dla wykonania studni ściekowej, rewizyjnej, kontrolnej, przepompowni jest 1 szt., 



500-LKS  STWIORB 

 

KLOTOIDA      

23

 1 kpl (komplet) dla przewiertów o określonej długości łącznie wykonaniem komór przewiertowych 
(nadawczych i odbiorczych) z późniejszą rozbiórką. Wykopy, umocnienia, odwodnienia, zasypanie 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Warunki ogólne" pkt 8. 
8.2. Odbiór kanalizacji sanitarnej. 
8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót powinien być dokonany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podanych 
w STWIORB-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
8.2.2. Odbiór techniczny częściowy. 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. 
Do odbioru nie powinien być przedstawiony mniejszy odcinek kanału niż między kolejnymi studzienkami jest to 
odbiór poszczególnych faz robót podlegających a mianowicie: zakryciu podłoża, przewodu i studzienek.  
Przedłożone dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
obejmująca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice 
badawczo-odbiorcze. 

• Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające 
poziom wód gruntowych. 

• Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną.  
• Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału 
• Dziennik Budowy 
• Dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów. 

8.2.3. Odbiór techniczny końcowy. 
Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. 
Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 

• wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt. 8. l.) 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
• dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
8.3. Zapisywanie i ocena wyników badań. 
8.3.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego. 
Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie 
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób trwały i 
podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji prowadzącej badania. 
8.3.2. Ocena wyników badań. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 
Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do ponownych badań. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena 1 m wykonanego i odebranego kanału, przykanalika obejmuje: 

• oznakowanie robót, 
• zakup i dostawę materiałów, 
• wykonanie robót przygotowawczych, 
• wykonanie dróg technologicznych przy budowie kanalizacji sanitarnej, 
• wykonanie wykopu w gruncie kat III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,  
• przygotowanie podłoża i fundamentów, 
• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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• czyszczenie istniejących kanałów wypełnionych osadem, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
Cena 1szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej, przepompowni obejmuje: 

• oznakowanie robót, 
• zakup i dostawę materiałów, 
• wykonanie robót przygotowawczych, 
• wykonanie wykopu w gruncie kat III-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,  
• przygotowanie podłoża i fundamentów, 
• montaż w wykopie: studni rewizyjnych, kontrolnych 
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
• podłączenie rurociągów kanalizacyjnych 
• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
• wyrobienie kinety, montaż stopni złazowych i włazu kanałowego( kratki ściekowej) 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
Cena wykonania przewiertu mierzonego w kompletach obejmuje: 

• _ prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
• robot i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
• _ prace geotechniczne 
• _ badania laboratoryjne robot i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
• _ zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• _ wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sądowań i 
• sprawdzeń robot, 
• _ wykonanie i likwidację komory startowej, 
• _ wykonanie i likwidację komory końcowej, 
• _ wykonanie przewiertu zgodnie z wytycznymi technologii 
• _  przeciągnięcie rury przewodowej, 
• _ próby szczelności odcinków lub inspekcja telewizyjna, 
• _ wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• _ uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy. 
1. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
4. PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanalizacyjnej 
5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej 

deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej 
żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP) 

6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo 
należy stosować normę PN-B-06712 [10]) 

7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma 
do zastosowań przyszłościowych. Tymczasowo należy stosować normy: PN-B-
11111 [11] i PN-B-11112 [12]) 

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena 
zgodności 
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9. PN-B- 250:1988 Beton zwykły 
10. PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu 
11. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka 
12. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
13. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne 
14. PN-C-96177:1958 

 
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

15. PN-H-74101:1984 Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 
17. BN-86/8971-06.00 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe „Wipro” 
18. BN-83/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 
 

10.2. Inne dokumenty 
21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
22. Katalog budownictwa: 

KB4-4.12.1.(6) – Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7) – Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8) – Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11) – Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1) – Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6) – Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum 

Techniki Komunalnej,  1978 r. 
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do 
stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta 
m.st. Warszawy -sierpień 1984 r. 

26. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881) 
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, 
poz. 2041) 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497) 
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1.2. D - 01.03.05. Przebudowa podziemnych linii wodociągowych przy budowie dróg 

 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podziemnych linii 
wodociągowych, przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą wodociągu w miejscowości Parzymiechy 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z przebudową i budową 
sieci wodociągowej przy budowie, modernizacji i remontach dróg. 
W ramach branży wodociągowej projekt przewiduje przebudowę sieci wodociągowej (wg sytuacji i profilu 
podłużnego). 
W zakres robót wchodzą: 
 

� Wykonanie sieci wodociągowej PE100 SDR11 ø110x10,0mm, wraz z armatura L=1252,90m 

� Wykonanie sieci wodociągowej PE100 SDR11 ø90,2x8,24mm, wraz z armaturą L=5m 

� Wykonanie sieci wodociągowej PE100 SDR11 ø160x14,6mm wraz z armaturą L=2043,20m 

� Wykonanie sieci wodociągowej PE100 SDR11 ø 225x20,5.4mm, wraz z armaturą L=555,30m 

� Hydranty nadziemne 18szt. 

� Rury ochronne L= 51,00m 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich przeznaczony do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
1.4.2. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody odbiorcom. 
1.4.2.1 Przewód wodociągowy magistralny - przewód, z którego zasilane są wodociągi rozdzielcze.  
1.4.2.3 Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Średnica nominalna - jest to liczba przyjęta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub średnicy 
wewnętrznej rurociągu, odpowiadająca w przybliżeniu wymiarom rzeczywistym wyrażonym w mm. 
1.4.3.2. Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako maksymalna  
różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami przewodu. 
1.4.3.3. Odległość bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej 
pomiędzy obrysem budowli a osią przewodu. 
1.4.3.4. Ciśnienie robocze - wysokość ciśnienia określona zgodnie z dokumentacją techniczną jako maksymalna 
różnica rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad badanymi odcinkami przewodu. 
1.4.3.5. Komora startowa – miejsce rozpoczęcia przewiertu. Służy do zainstalowania stacji pchającej oraz 
odbioru urobku z przewiertu. 
1.4.3.6. Komora odbiorcza – miejsce zakończenia przewiertu. Służy do wyciągnięcia elementów 
wykonujących odwiert (głowica, pierścień smarujący, rury). 
1.4.3.7. Stacja pchająca (nadawcza) – służy do wciskania w grunt głowicy wiercącej wraz z rurami 
instalacyjnymi. Jest umieszczona i odpowiednio zakotwiczona w komorze startowej. 
1.4.3.8. Głowica wiercąca – główny element dla przewiertu odpowiedzialny za odspajanie gruntu oraz 
korygowania osi przewiertu w trakcie prac wiertniczych przy przewiertach. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
 i z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M_00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w STWIORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 
2.2. Roboty ziemne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera. 
2.3. Rury i kształtki wodociągowe 
Rodzaj rur oraz sposób połączenia uzgodniono z użytkownikiem sieci. 
Do wykonania sieci wodociągowej zastosowano: 
2.3.1.Rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 i BN-74/6366-03, 1 MPa, 
2.3.2. Kształtki przejściowe  – według danych Producenta, 
2.3.3. Kształtki ciśnieniowe przejściowe, połączeniowe, kształtki elektrooporowe. 
2.4. Kruszywo na podsypkę 
Podsypka i zasypka rurociągów PE zgodnie z danymi Producenta. Użyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02 . 
2.5. Bloki oporowe 
Z betonu zwykłego klasy C20/25 odpowiadające wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do 
przewodów o średnicach od 100 do 400 mm i ciśnieniu próbnym nie przekraczającym 0,98 MPa. 
2.6. Rury ochronne 
Wykonanie rur ochronnych o łącznej długość 675,30 m w miejscach gdzie kanały kanalizacyjne przechodzą pod 
drogą krajową oraz powiatową. Średnice rur ochronnych powinny być dopasowane do średnicy rury 
przewodowej, tak by możliwe było zastosowanie systemowych płoz i gumowych manszet kończących. 
2.7. Składowanie materiałów 
2.7.1. Rury przewodowe  
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący 
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków BHP. 
Ponadto: 
a) rury z tworzyw sztucznych należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej 
długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać: rur 
PE 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych 
i wykończeniowych: 
− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
− spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM, 
− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, 
3.3. Sprzęt do robót montażowych 
Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 
− samochód skrzyniowy do 5 t, 
− beczkowóz ciągniony 4000 dm3, 
− żurawie samojezdne kołowe do 5 t, 
− wciągarkę ręczną od 3 do 5 t, 
− młoty pneumatyczne, 
− spawarkę elektryczną wirującą 300 A, 
− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 
− kocioł do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3, 
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Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków 
wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez 
podklinowanie lub inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 
1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać na 
podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o 
grubości większej niż wystające części rur. 
4.3. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem 
i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 
4.4. Transport włazów kanałowych, stopni i skrzynek ulicznych 
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki należy 
łączyć  
w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. 
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów atmosferycznych 
powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki: 
a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający 

teren; 
b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza 

teren przylegający do wykopu; 
c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość. 
5.3. Roboty ziemne 
Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Stosować wypraski stalowe. W zależności od wilgotności 
stosować umocnienia pełne lub ażurowe. Jeżeli materiały obudowy nie są fabrycznie zabezpieczone przed 
szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę 
poprzez zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego 
materiału. 
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopów, 
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce uzgodnione z Inspektorem 
Nadzoru. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając się 
stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub 
dyli deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić 
kołkami lub klamrami. 
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Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana do średnicy przewodu  
i wynosić 0,8m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego 
głębienia. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym 
powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem przewodów. 
Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
5.4. Przygotowanie podłoża oraz obsypka i zasypka 
Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 
0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-
85/B-10726. 
W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z 
domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub 
tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi. 
Niezależnie, zgodnie z danymi Producenta podsypka piaskowa powinna wynosić 20 cm a obsypka winna 
wynosić 30 cm ponad wierzch rury. Podsypki i zasypki należy zagęścić zagęszczarkami ręcznymi zwracając 
uwagę na „kieszenie” po obu stronach rury. 
Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego podłoża do IS nie mniej niż 0,95. 
5.5. Roboty montażowe 
5.5.1. Warunki ogólne 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak 
niż 0,1%. Układać zgodnie z normą PN-81/B-10725. 
Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających podłoże  
i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do 
powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020  
o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o średnicy 1000 mm oraz powyżej. 
I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić: 
− w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m i 1,0 m 
− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m  
− w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m i 1,4 m 
− w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być 
zgodna z dokumentacją. 
5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów 
5.5.2.1. Demontaż przewodów. 
Demontaż przewodów wykonać według sytuacji na budowie. 
5.5.2.2. Montaż przewodów zewnętrznych. 
Przy układaniu przewodów posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem mierniczym. 
Przewód powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co 
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być 
ułożony zgodnie z dokumentacją projektową. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący: 
− rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie elektrooporowe bezpośrednie lub z zastosowaniem muf 

elektrooporowych. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu, połączeń należy stosować łuki, kolana. Do przejścia stal/PE 
stosować kształtki przejściowe o łączeniach kołnierzowych: 
a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia 

przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni, 
b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur (złączu 

kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. 
c) przewody stalowe łączone będą poprzez spawanie. 
 Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30oC. 
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno być 
zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach, a 
także na zmianach kierunku.  
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5.3. Zasyp wykopów 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. 
Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić: 
− dla przewodów z innych rur - 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, 
mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480. 
Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach 
przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,95. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudności osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej 1, należy zastąpić górną warstwę zasypu wzmocnioną podbudową 
drogi. Nadmiar ziemi rozplantować ręcznie w rejonie wykopów. Górna  warstwa zasypki ( pod warstwy 
konstrukcyjne warstwy drogowej) powinna spełniać następujące parametry (min. parametry do spełnienia na 
górze ulepszonego podłoża (zasypki)) E2≥100MPa i Is≥1,00, Io≤2,2. 
5.4. Wytyczne wykonania bloków oporowych 
Bloki oporowe należy umieszczać przy wszystkich węzłach (odgałęzieniacha także na zmianach kierunku: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek. 
Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony. W przypadku 
braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń między tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym 
zalać betonem klasy B7,5/10 przygotowanym na miejscu. 
Odległość między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza niż 0,10 m. 
Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem izolując go od przewodu dwoma warstwami 
papy. 
Wykop do rzędnej wierzchu bloku można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu 
bloku - wykop należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem, zgodnie z normą BN-81/9192-04 . 
Wykop w miejscu wbudowania bloku należy zasypywać (do rzędnej wierzchu bloku) od strony przewodu 
wodociągowego. 
5.5. Oznakowanie rurociągu  
– taśma polietylenowa z wkładką metalową, układana 70 cm poniżej terenu wykopu.  
5.6. Oznakowanie uzbrojenia  
– tabliczki do oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5.7 Przewierty 
5.7.1 Wykonanie przecisku 
Przed przystąpieniem do montażu zestawu stacji tłocznej wraz z sterowaniem wykonawca 
sprawdzi niweletę komory nadawczej w celu potwierdzenia prawidłowego poziomu dna komory. W 
razie stwierdzenia braku możliwości zabudowy zestawu stacji tłocznej wykonania przewiertu 
zgodnie z osią projektowanego przewodu wykonawca bezwzględnie doprowadzi poziom dna komory 
do wymaganej niwelety. 
Po przygotowaniu komory startowej i odbiorczej i ich zabezpieczeniu można przystąpić do przecisku 
sterowanego pilotem. Ze studni startowej do studni docelowej przeciskany jest ciąg rur (żerdzi) 
pilotowych w odcinkach łączonych na gwint. W pierwszym elemencie żerdzi, tuż za głowicą 
wiertniczą znajduje się element optyczny – świetlna tablica diodowa, której obraz przenoszony jest 
na monitor. Obserwacja obrazu tablicy diodowej pozwala operatorowi na kontrolę wykonywanego 
przewiertu żerdzią oraz korektę kierunku. System pozwala na zrealizowanie przewiertu z dużą 
dokładnością (nawet do 0,1%). Po osiągnięciu celu (komory odbiorczej) można wykonać pomiar 
kontrolny niwelatorem. 
Po zrealizowaniu odcinka przewiertu żerdzi pilotowej w komorze startowej, montowany jest 
odpowiedni element przejściowy- poszerzacz oraz ciąg rur stalowych, o długości najczęściej 1,0 m, 
łączonych na gwint lub inny rodzaj połączenia. W poszerzaczu znajduje się odpowiednie narzędzie 
skrawające, za którym montowany jest ciąg ślimaków transportowych, montowanych wewnątrz rur 
stalowych, których średnica zewnętrzna odpowiada średnicy zewnętrznej rur medialnych. W trakcie 
przewiertu w komorze odbiorczej wymontowuje się kolejne odcinki żerdzi pilotowej. Omówiony 
etap pozwala na wykonanie w gruncie tunelu o odpowiedniej średnicy – od komory startowej do 
komory odbiorczej. 
W trzecim ostatnim etapie do wykonanego już tunelu, wprowadza się rury medialne i przy ich 
pomocy przeciska się ciąg rur stalowych osłonowych (wielokrotnego użycia), razem z ciągiem 
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ślimaków transportowych, do komory odbiorczej, gdzie są rozmontowywane i wydobywane. Rury 
przewodowe układać na płozach ślizgowych z zabezpieczeniem końców rury osłonowej manszetami 
systemowymi. W rezultacie wykonanych robot powstaje kolektor. 
Spadki i głębokości posadowienia kanału wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Przed terminem planowanego zakończenia prac wiertniczych na danym odcinku należy zakończyć 
wszelkie prace przygotowawcze związane z budową komór technologicznych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Po wykonaniu przewiertów komory startowe i końcowe należy przerobić na studnie rewizyjne 
poprzez montaż wewnątrz komory startowej i końcowej studni betonowej zgodnie z ST i 
dokumentacją projektową. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
− zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
− określenie stanu terenu, 
− ustalenie składu betonu i zapraw, 
− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− ustalenie metod wykonywania wykopów, 
− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych 

punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
− sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji 

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności 

 z określonym w dokumentacji, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub 

betonu, 
− badanie ewentualnego drenażu, 
− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi 
warunkami, 

− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia, 
− badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe), 
− badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi, 
− badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoża, 

sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie 
przejść rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych 
posadowienia pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni włazowych, otworów montażowych i urządzeń 
wentylacyjnych), 

− badanie szczelności całego przewodu, 
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− płukanie i dezynfekcja 
− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 

jego warstw. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż ± 5 cm, 
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm, 
− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach 

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, 
dla pozostałych przewodów 5 cm, 

− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z 
tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm, 

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm, 

− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów 
z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm i  nie mogą spowodować na odcinku 
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100m nie powinien 
wynosić mniej niż 0,90. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego rurociągu wodociągowego. 
1 kpl (komplet) dla przewiertów o określonej długości łącznie wykonaniem komór przewiertowych (nadawczych 
i odbiorczych) z późniejszą rozbiórką. Wykopy, umocnienia, odwodnienia, zasypanie 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane  
z przebudową linii wodociągowych, a mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 
− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoża, 
− roboty montażowe wykonania rurociągów, 
− wykonanie izolacji, 
− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i powinna wynosić: 
około 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez względu na sposób prowadzenia wykopów, w 
przypadku ułożenia ich w wykopach o ścianach umocnionych. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, że 
powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona 
względami techniczno-ekonomicznymi. 
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w STWIORB D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2. 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 

protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 
− dezynfekcja przewodu, 
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− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725. 

− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań 
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo 
omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji 
przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie 
wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ 
na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 m wykonanego i odebranego rurociągu wodociągowego obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− zakup, dostarczenie materiałów na miejsce budowy, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 
− przygotowanie podłoża i fundamentu, 
− ułożenie przewodów 
− przeprowadzenie próby szczelności, 
− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− pomiary i badania. 
− Cena wykonania przewiertu mierzonego w kompletach obejmuje: 
− _ prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą 
− robot i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
− _ prace geotechniczne 
− _ badania laboratoryjne robot i materiałow wraz z opracowaniem dokumentacji, 
− _ zakup, dostarczenie materiałow, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
− _ wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarow, sondowań i 
− sprawdzeń robot, 
− _ wykonanie i likwidację komory startowej, 
− _ wykonanie i likwidację komory końcowej, 
− _ wykonanie przewiertu zgodnie z wytycznymi technologii 
− _ demontaŜ istniejących rurociągow (na trasie przewiertu), 
− _ przeciągnięcie rury przewodowej, 
− _ proby szczelności odcinkow lub inspekcja telewizyjna, 
− _ wywoz z terenu budowy materiałow zbędnych, 
− _ uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
3. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Podstawowe zasady projektowania. 
4. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 
5. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
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7. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  
i badania przy odbiorze. 

8. PN-EN 206-1 Beton Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
10. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze- sieci wodociągowe wewnętrzne –wodociągi , przewody 
wewnętrzne. 

11. PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe. 
12. PN-76/B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna. 
13. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
14. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
15. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
16. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
17. PN-76/C-89202 Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku 

winylu. 
18. PN-74/C-89204 Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Wymagania i badania. 
20. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
21. PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
22. PN-87/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
23. PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
24. PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. 
25. PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
26. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
27. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
28. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
29. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
30. BN-80/6366-08 Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. 
31. BN-77/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
32. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne. 
33. BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 
34. BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir  

i pospółka. 
39. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych. 
40. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
41. BN-81/9192-04 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki 

techniczne wykonania i wbudowania. 
42. BN-81/9192-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
   
 

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. Instytut 
Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r. 
Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozją 
projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r. 
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2. D-04.00.00. PODBUDOWY 

2.1. D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przy budowie kanalizacji 
sanitarnej wraz z wymianą wodociągu z rur azbestowo-cementowych w Parzymiechach z połączeniem do 
istniejącej kanalizacji sanitarnej w Lipiu. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem 
i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 
Do złączenia warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni oraz podbudowy z kruszywa należy stosować 
kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania wg PN-EN 13808 [4] lub WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, 
pkt. 5.1. (tablica 2, tablica 3). Materiały te muszą zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Do skropienia podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie należy użyć emulsję asfaltową 
wolnorozpadową. 
Do skropienia warstw konstrukcyjnych asfaltowych (warstwa wiążąca, podbudowa) należy użyć emulsję 
asfaltową szybkorozpadową. 
2.3. Zużycie lepiszczy do skropienia 
Zalecane ilości lepiszcza do skropienia poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, w przeliczeniu na 
pozostałe lepiszcze: 
− Podłoże pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego AC - Kruszywo stabilizowane mechanicznie - 0,5 

kg/m2  ÷ 0,7 kg/m2 
− Podłoże pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC - Podbudowa asfaltowa – 0,3 kg/m2 ÷ 0,5 kg/m2 
 
Określenie ilości skropienia lepiszcza na drodze należy wykonać w oparciu o PN-EN 12272-1. Rzeczywiste 
zużycie emulsji asfaltowej Wykonawca ustali na odcinku próbnym. 
Podłoże powinno być skropione przed układaniem warstwy asfaltowej, w celu odparowania wody, w zależności 
od ilości emulsji asfaltowej: 
− 2 h w przypadku zastosowania od 0,5 kg/m2 do 1,0 kg/m2, 
− 0,5 h w przypadku zastosowania do 0,5 kg/m2. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowana na rozkładarce. 
2.4. Składowanie lepiszczy 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. Lepiszcze należy 
przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed 
dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, 
betonowych lub żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy stosować się ściśle do zaleceń producenta emulsji.  
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
Do oczyszczania warstw nawierzchni należy używać: 
− szczotki mechaniczne, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być 

wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń 
przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące 
i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające. 

− sprężarki 
− zbiorniki z wodą  
− szczotki ręczne 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona 
w urządzenia pomiarowo - kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie następujących parametrów: 
− temperatury rozkładanego lepiszcza  
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze 
− obrotów pompy dozującej lepiszcze 
− prędkości poruszania się skrapiarki 
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza  
− ilości dozowanego lepiszcza 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe zachowanie stałej 
temperatury lepiszcza 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zależności pomiędzy 
wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami: 
− ciśnieniem lepiszcza 
− obrotami pompy 
− prędkością jazdy skrapiarki,  
− temperaturą lepiszcza. 
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Wymagania dla transportu 
Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek lub 
innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone 
przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć 
wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub 
składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu 
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy 
używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach nie zabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem 
warstwa powinna być oczyszczona z kurzy przy użyciu sprężonego powietrza. 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.  
Jeżeli do oczyszczenia warstwy była używana woda to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po 
wyschnięciu warstwy. 
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. 
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno 
dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna być zgodna z temperaturą zalecana przez Producenta.  
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Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna być równa 
ilości założonej w pkt. 2.3. Na wszystkich powierzchniach gdzie rozłożono nadmierną ilość lepiszcza 
Wykonawca powinien rozłożyć warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez 
szczotkowanie. 
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez 
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody 
z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1godz. do 2 godzin. 
W przypadku elastomeroasfaltu lub emulsji elastomeraoasfaltowej kationowej należy stosować się do wskazań 
producenta. 
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno – bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną 
warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. Jakiekolwiek 
uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu 
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od 
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. W celu ustalenia odpowiedniego połączenia 
międzywarstwowego należy wykonać badania sczepności kolejnych warstw metodą Leutnera. 
Dokładne zużycie emulsji powinno być ustalone na odcinku próbnym, w zależności od rodzaju warstwy. 
6.3. Badania i kontrola w czasie robót 
6.3.1. Badania lepiszczy 
Z każdej dostawy Wykonawca powinien powinien kontrolować czas wypływu dla Ø 2mm w 40 °C na zgodność z 
wartością przedstawiona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta. Wyniki badań powinny być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w pkt. 2.2. 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. 
Zaleca się przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w o normie PN-EN 
12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część: 1 Dozowanie i poprzeczny rozkład [2]. Badanie 
należy przeprowadzać każdorazowo przed rozpoczęciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz w ciągu dnia w 
przypadku zmiany parametrów skrapiarki. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Obmiar oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy powinien być dokonany w metrach kwadratowych [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli jakości 
materiałów i robót i oględzin warstwy. 
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór 
jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWiORB.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
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− oznakowanie robót, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− przeprowadzenie wstępnych wymaganych badań, 
− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
− mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 

polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
− wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 

Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− przeprowadzenie wstępnych wymaganych badań, 
− koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
− zakup, dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
− podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
− równomierne skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. 
2. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badań. Część 1: Dozowanie i poprzeczny rozkład 

lepiszcza i kruszywa. 
3. Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. 
4. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. 
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2.2. D-04.04.01. Podbudowa z mieszanek niezwiązanych  

 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z mieszanek 
niezwiązanych, przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą wodociągu z rur azbestowo-cementowych 
w Parzymiechach z połączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Lipiu. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem 
warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm (kruszywo naturalne) o grubości 20 cm. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym, który jest 
stosowany do wykonania ulepszonego podłoża oraz warstw konstrukcji nawierzchni drogi. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz WT-4 2010 [18]. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STWiORB D-M 00.00.00 
Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Wymagania wobec kruszyw 
Kruszywa powinno spełniać wymagania określone w poniższej tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy  

Rozdział 
w PN-EN 
13242  [1] 

Właściwość 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie: 

Odniesienie 
do tablicy   
w PN-EN 
13242 [1] 

podbudowy pomocniczej  

KR2  

4.1 – 4.2 Zestaw sit ♯ 

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 
(zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1 

0/31,5         

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [2] 

GC85/15 
GF85 
GA85 

Tabl. 2 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach pośrednich 
wg PN-EN 933-1 [2] 

GTCNR Tabl. 3 

4.3.3 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 
[2] 

GTFNR 

GTANR 
Tabl. 4 
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4.4 

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 
933-4 [3] 

a). maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości lub 

b). maksymalne wartości wskaźnika 
kształtu 

 

 

FINR 

 

SINR 

 

 

 

Tabl. 5 

 

Tabl. 6 

 

4.5 

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie gruby wg 
PN-EN 933-5 [4] 

CNR 

 
Tabl. 7 

4.6 

Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 [2] 

a). w kruszywie grubym 

b). w kruszywie drobnym 

 

fDeklarowana 

fDeklarowana 

 

Tabl. 8 

4.7  Jakość pyłów 
Właściwość nie badana na pojedynczych frakcjach, a tylko 

w mieszankach wg wymagań p. 2.2 – 2.4 WT-4 [17] 
 

5.2 
Odporność na rozdrabnianie wg PN-
EN 1097-2 [6], kategoria nie wyższa 
niż 

 

LA50 

 

Tabl. 9 

5.3 
Odporność na ścieranie kruszywa 
grubego wg PN-EN 1097-1 [5] 

MDEDeklarowana 

 
Tabl. 11 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2002 [7] 
rozdział 7,8 albo 9 

Deklarowana  

5.5 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2002 
[7], rozdział 7, 8 albo 9 (w zależności 
od frakcji) 

WcmNR 

WA242
**)  

 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg 
PN-EN 1744-1 [8] 

ASNR Tabl. 12 

6.3 
Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 
1744-1 [8] 

SNR Tabl. 13 

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne w wodzie wg 
PN-EN 1744-3 [9] 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska wg 
odrębnych przepisów 

 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło i 

plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy 
 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 
1367-3, wg PN-EN 1097-2 [6] 

SBLA  

7.3.3 
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 
8/16 wg PN-EN 1367-1 [5] 

- skały magmowe i przeobrażone: F4 

- skały osadowe: F10 
Tabl. 18 

Załącznik 
C 

Skład materiałowy deklarowany  

Załącznik 
C, 

podrozdzi
ał C.3.4 

Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych 

należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza 
wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

 

*) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m 
**)  W przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzać mrozoodporność 
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2.3. Wymagania wobec wody  do zraszania kruszywa 
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na 
mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. 
 
2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych 
właściwości i spełniały właściwości z tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki powinny być jednorodnie 
wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom 
tablicy 1. W mieszankach, które są wyprodukowane z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać 
wymagania z tablicy 1. 
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Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw podbudowy 

 
2.5. Źródła materiałów 

Rozdział 
w PN-EN 

13285 
[12]  

Właściwość 

Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie: 

Odniesienie 
do tablicy   
w PN-EN 

13285 [12] 

podbudowy pomocniczej 
 

KR2 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5               Tabl. 4 

4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF12 Tabl. 2 

4.3.2 Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF LFNR Tabl. 3 

4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 Tabl.4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 9 WT-4 [17] Tabl.5 i 6 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii – porównanie z 
deklarowaną przez producenta wartością (S) 

Wg tab. 2 WT-4 Tablica 7 

4.4.2. 
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
na sitach kontrolnych  - różnice w przesiewach 

Wg tab. 3 WT-4 Tablica 8 

4.5 
Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE 
**) ,  co najmniej 

40 
- 

 

 
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-
1 [5], kategoria nie wyższa niż 

LA40 

 

- 

 

 
Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki ) wg PN-EN 1097-1 [5], 
kategoria MDE 

deklarowana 
- 

 

 
Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 
8/16 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 
[10] 

F4 
- 

 

 
Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika 
zagęszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, 
co najmniej 

≥ 60  - 

4.5 

Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie 
odsączającej po zagęszczeniu wg metody 
Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is=1,0;  
współczynnik filtracji k, co najmniej cm/s 

Brak wymagań - 

 
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % 
(m/m) wilgotności optymalnej wg metody 
Proctora 

80-100 - 

4.5 Inne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych 
w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 

występuję w źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 

sztucznych i odpadowych należy badać czy 
zawartość substancji niebezpiecznych nie 

przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych 
przepisów 

- 
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Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. 
Przyjmuje się, że materiał musi być dostarczony do 30 dni przed rozpoczęciem robót. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną 
krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. 
Materiały z zaproponowanego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania prze Inspektora 
Nadzoru jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań 
laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. 
Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora 
Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materiały, które nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania stabilizacji mechanicznej należy stosować: 
a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 
b) Równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach trudnodostępnych 

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany aby nie 
dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążenia osie i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod podbudowę pomocniczą z mieszanek niezwiązanych powinno spełniać wymagania określone 
w  STWiORB D-02.00.00. „Roboty ziemne”. 
Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 
Warstwa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową 
lub według zaleceń Inspektora Nadzoru z tolerancjami określonymi w niniejszej STWiORB. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane 
i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe, niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 
poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 
miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
5.4. Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie układania następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
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poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach w których widoczna jest jego segregacja 
powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 
5.5. Zagęszczanie 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. 
Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym 
jezdni, albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek 
nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12.[14] lub wyznaczyć z badań metodą płyty 
VSS. W przypadku kontroli zagęszczania metodą odciążeń płytowych (VSS), badanie należy przeprowadzić wg 
Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – załącznik 2, GDDP 1998 [18], nie 
rzadziej niż jak w tab.3 pkt 3, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru.  Zagęszczenie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika odkształcenia IO warstwy nie większego od 2,2 tj. E2/E1≤2,2 
Wilgotność technologiczna podbudowy w czasie jej zagęszczania powinna być dostosowana do metody 
zagęszczenia i rodzaju stosowanego sprzętu. Decydującym kryterium jest możliwość zagęszczenia kruszywa 
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziomu nośności. 
W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na 
podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym.  
Jeżeli wilgotność kruszywa przeznaczonego do zagęszczenia jest większa o 1% od wilgotności optymalnej 
kruszywo należy przesuszyć w sposób naturalny lub ulepszyć przez zastosowanie dodatku spoiw. Sposób 
osuszenia przewilgoconego kruszywa powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca się zwiększenie wilgotności kruszywa przez zraszanie wodą. 
Sprawdzenie wilgotności kruszywa należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w punkcie 
6. 
5.6. Utrzymanie warstwy 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw warstwy uszkodzonej przez ruch 
budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i 
mróz. 
Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 
wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6. 
Producent powinien prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP) opisaną w załączniki C do WT-4 2010 [17], 
aby zapewnić, że wyrób spełnia wymagania pkt.2 niniejszej STWiORB. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw lub mieszanki przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru, wg zasad określonych w p.2. w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p.2. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość badań 
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie warstwy podbudowy z mieszanek niezwiązanych 
podano w poniższej tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie warstwy z mieszanek niezwiązanych 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przypadająca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 600 

2 Wilgotność mieszanki  

3 
Badanie właściwości kruszywa 
wg tab. 1 i 2, pkt 2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2. Próbki należy pobierać w sposób 
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losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru. 
 
 
6.3.3. Nośność i zagęszczenie warstwy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika odkształcenia, wg 
Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – załącznik 2, GDDP 1998 [18], 
stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, nie powinien być większy niż 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy i ulepszonego podłoża.  
6.3.4. Właściwości kruszywa lub mieszanki 
Badania kruszywa przed rozpoczęciem robót powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych 
zgodnie z tablicą 1. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora 
Nadzoru. 
6.4. Badania wykonanej warstwy 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy ulepszonego podłoża z mieszanek niezwiązanych 
przedstawiono w poniższej tablicy. 
 
Tablica 3. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z mieszanek niezwiązanych 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m łatą 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 
7 Grubość warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej 

8 
Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

6.4.1. Grubość warstwy 
Grubość warstwy dla podbudowy pomocniczej nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż 
+10%,  
-15%. 
6.4.2. Nośność warstw  
Przy pomiarze płytą VSS wykonana warstwa powinna spełniać następujące wymagania dotyczące nośności: 
 
E1 ≥60 MPa i E2≥120 MPa dla podbudowy pomocniczej  

         
E

E

1

2    ≤   2,2.  

 
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy 
6.4.3.1. Równość warstwy 
Równości podłużne warstwy należy mierzyć łatą 4-metrową zgodnie z normą BN-68/8931-04 [15], z 
częstotliwością podaną w tablicy w p.6.4. 
Równości poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością jak wyżej. 
Nierówności nie powinny przekraczać 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy w p. 
6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5 %. 
6.4.3.3. Rzędne warstwy 
Rzędne należy sprawdzać co 100 m. 
Różnice między rzędnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm do –2 cm. 
6.4.3.4. Ukształtowanie osi warstwy 
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Ukształtowanie osi należy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych nie 
rzadziej niż co 100 m. 
Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 
6.4.3.5. Szerokość warstwy   
Szerokość należy sprawdzić co najmniej 10 razy na 1 km. 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±5 cm. 
6.4.3.6. Grubość warstwy 
Grubość nie powinna się różnić od podanej w projekcie o więcej niż  ± 1 cm. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w odpowiednich 
punktach niniejszej specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające tych wymagań zostały 
wbudowane to będą, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawcę na właściwe, na koszt 
Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego. 
6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne 
Wszystkie powierzchnie które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.4.3. 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom leżącym wyżej, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa ruchu, dołożyć materiału i powtórnie 
zagęścić warstwę. 
6.5.3. Niewłaściwa grubość  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy z mieszanek niezwiązanych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz na 
zasadach odbioru częściowego i końcowego określonych w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór 
jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWiORB.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstwy z mieszanek niezwiązanych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
− zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
− zakup kruszywa, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 
− przygotowanie mieszanek zgodnie z receptą, 
− wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
− oczyszczenie podłoża, 
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− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w STWiORB, 
− utrzymanie warstwy w czasie robót, 
− koszt utrzymania czystości na przylegajacym terenie, 
− wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych             w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania 
3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 

Wskaźnik kształtu (oryg.) 
4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o 

powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na 

ścieranie (mikro-Deval) 
6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 2: Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie (oryg.) 
7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziarn i nasiąkliwości 
8. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna (oryg.) 
9. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw Część 3: Przygotowanie wyciągów przez 

wymywanie kruszyw 
10. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności (oryg.) 
11. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
12. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacja (oryg.) 
13. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań laboratoryjnych 

gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proktora (oryg.) 
14. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą. 
16. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
10.2. Inne dokumenty 
17. WT - 4 2010 Wymagania techniczne. 
18. Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych – załącznik 2, GDDP 1998. 
 
 



500-LKS  STWIORB 

 

KLOTOIDA      

48

2.3. D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego  

 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z betonu 
asfaltowego, przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą wodociągu z rur azbestowo-cementowych 
w Parzymiechach z połączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Lipiu. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem 
podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P o grubości 8 cm dla KR 2. 
Dokładna lokalizacja usytuowania warstw podana jest w dokumentacji projektowej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania warstw z betonu asfaltowego wg PN-EN 
13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z betonu asfaltowego - warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, która stanowi 
fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której mieszanka kruszywa o uziarnieniu ciągłym 
tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.3. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
1.4.4. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.5. Pozostałe określenia - podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i określeniami podanymi w p.1.4 STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4 oraz w 
WT-2 nawierzchnie asfaltowe 2010 . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.2. 
2.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa podane w tablicy 1-4. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy podbudowy z mieszanki AC dla KR2 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co najmniej: GC85/20 
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii: G20/17,5 
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f2 
Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4; kategoria nie 
wyższa niż: 

 
FI50 lub SI50 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej w 
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

 
CDeklarowana 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2, rozdział 5; 
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyższa niż: 

 
LA50 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 
Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6 rozdz. 7, 8 lub 9: WA24 Deklarowana   
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 
11/16 lub 8/16, kategoria nie wyższa niż: 

 
F4 

"Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana kategoria: SBLA 
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Skład chemiczny - uproszczony opis 
petrograficzny wg PN-EN 932-3: 

deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 
p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 

 
mLPC0,1 

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg 
PN-EN 1744-1, punkt 19.1: 

 
wymagana odporność 

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem wg PN-
EN 1744-1, punkt 19.2: 

 
wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1, p. 
19.3; kategoria nie wyższa niż: 

 
V6,5 

 
Jeżeli stosowana będzie mieszanka kruszywa drobnego łamanego i niełamanego, to należy przyjąć proporcję 
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
 
Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm do warstwy 
podbudowy z mieszanki AC dla KR2 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 i GA85 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii: GTCNR 
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f10 

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa od: MBF10 
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa 
o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdział 8; kategoria nie niższa niż: 

 
Ecs Deklarowana 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz.7, 8 lub 9: WA24 Deklarowana 
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie 
wyższa niż: 

 
mLPC0,1 

 
Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm do warstwy 
podbudowy z mieszanki AC dla KR2 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 i GA85 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii: GTCNR 
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f16 

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa od: MBF10 
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa 
o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdział 8; kategoria nie niższa niż: 

 
EcsDeklarowana 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz.7, 8 lub 9: WA24 Deklarowana 
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie 
wyższa niż: 

 
mLPC0,1 

 
Tablica 4. Wymagania wobec kruszywa o ciągłym uziarnieniu do warstwy podbudowy z mieszanki AC dla KR2 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GA85/20 
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f16 

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa od: MBF10 
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według PN-EN 933-4, kategoria 
nie wyższa niż: 

 
FI50 lub SI50 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej według 
PN-EN 933-5, kategoria nie wyższa niż: 

 
C Deklarowana 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według PN-EN 1097-2, rozdział 5; 
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoria nie wyższa niż: 

 
LA50 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 
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Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz.7, 8 lub 9: WA24 Deklarowana 

Gęstość nasypowa według PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta 
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, badana na kruszywie o wymiarze 8/11, 
11/16 lub 8/16, kategoria nie wyższa niż: 

 
F4 

"Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana kategoria:  
SBLA 

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa 
o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdział 8; kategoria nie niższa niż: 

 
EcsDeklarowana 

Skład chemiczny – uproszczony opis petrograficzny według PN-EN 932-3 deklarowana przez producenta 
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie 
wyższa niż: 

 
mLPC0,1 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego  w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p.19.1. 

 
wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza  w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p.19.2. 

 
wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z  żużla stalowniczego według PN-EN 1744-1 
p.19.3; kategoria nie wyższa niż: 

 
V6,5 

 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
2.3. Wypełniacz 
Składowanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-EN 13043.  
 
Tablica 5. Wymagania wobec wypełniacza do warstwy podbudowy z mieszanki AC  

Właściwości wypełniacza Wymagania wobec wypełniacza 
Uziarnienie wg PN-EN 933-10: Zgodnie z tabl. 24 w PN-EN 13043 
Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa od: MBF10 
Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa od: 1% (m/m) 
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta 
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu wg PN-
EN 1097-4: wymagana kategoria: 

 
V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1; wymagana 
kategoria: 

 
∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1,kategoria nie 
wyższa niż: 

  
WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-21; 
kategoria, co najmniej: 

 
CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym; 
kategoria: 

 
Ka Deklarowana 

"Liczba asfaltowa" wg EN 13179-2, wymagana kategoria BNDeklarowana 

 
2.4. Asfalt 
Należy stosować asfalt drogowy 50/70 dla podbudowy dla KR2. 
 
Tablica 6. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [1] 
Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu 

  badania 50/70 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426  50-70 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427  46-54 
3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 
°C PN-EN 22592  230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

% m/m PN-EN 12592  99 
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5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  
nie więcej niż 

% m/m PN-EN 12607-1  0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426  50 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427  48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-1  2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427  9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593  -8 

 
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi Nadzoru, Deklarację zgodności (z dokumentem 
odniesienia) od producenta lub dystrybutora dla każdej dostawy (dla każdej cysterny). Mieszanie asfaltów z 
różnych rafinerii jest zabronione. 
2.5. Materiały do skropienia podłoża 
Do skropienia podłoża wykonanego z warstwy niezwiązanej należy stosować emulsję asfaltową kationową 
wolnorozpadową, a do skropienia podłoża zawierającego cement – emulsję o pH większym niż 4, wg PN-EN 
13808. 
2.6. Środki adhezyjne 
W celu poprawy przyczepności lepiszcza asfaltowego do kruszywa, należy dobrać i stosować odpowiedni środek 
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona wg PN-EN 12697-
11, metoda A, po 6h obracania, stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza się inne wymiary w 
wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania) wynosiła co najmniej 80%. 
Środek adhezyjny powinien posiadać dokumenty potwierdzające jego przydatność do zastosowania jako środek 
adhezyjny. Powinien być składowany i stosowany zgodnie z zaleceniami producenta. 
2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
                         Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg 
norm lub aprobat technicznych (zaleca się stosowanie takiego lepiszcza, które jest stosowane do produkcji 
mieszanki mineralno-bitumicznej. 

2.8. Dostawy materiałów 
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w 
STiORB  
DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki 
betonu asfaltowego, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki 
roboczej. 

Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności o treści 
według  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydaną przez dostawcę. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzętu, który gwarantuje uzyskanie 
parametrów wykonania robót zgodnych ze STWiORB. Sprzęt stosowany do wykonania robót podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw podbudowy z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, 
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- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
- skrapiarek, 
- walców stalowych gładkich lekkich, średnich i ciężkich, 
- walców ogumionych, 
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 
3.2.1. Sprzęt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej 
- Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 

dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
- Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno 

być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz 
pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub 
pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

- Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

- Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu) nie 
powinny być większe od ± 2%. 

- Wytwórnia Mas Bitumicznych powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. 
3.2.2. Sprzęt do oczyszczenia i skropienia warstw nawierzchni 
Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne, a do skropienia warstw nawierzchni 
należy używać skrapiarkę lepiszcza wyposażoną dodatkowo w lancę do ręcznego spryskiwania. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Asfalt 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu. Asfalt należy przewozić izolowanymi 
termicznie cysternami, wyposażonymi w instalacje umożliwiaj ące podłączenie cystern do urządzeń 
grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze. 

4.3. Wypełniacz 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
4.4. Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
4.5. Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce 
brezentowe. 
W czasie transportu mieszanka betonu asfaltowego powinna być przykryta brezentem. 
Warunki i czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniać 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale (czas transportu od załadunku do rozładunku musi 
gwarantować zachowanie temperatury wbudowania).  
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 
W wyładowywanej do kosza układarki mieszance nie powinny znajdować się grubsze bryły skawalonej 
(nadmiernie wystudzonej) mieszanki. 

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych 
powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie na mieszanki 
mineralno-asfaltowe. 

4.6. Emulsja asfaltowa 
Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek 
lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone 
przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1m3, a każda przegroda powinna 
mieć wykroje umożliwiaj ące przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do 
transportu emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy 
Za opracowanie projektu składu mieszanki mineralno – bitumicznej odpowiedzialny jest Wykonawca.  
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru. Do projektowania betonu 
asfaltowego AC 22 P przyjęto wymagania empiryczne. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

- doborze składników mieszanki, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Przy projektowaniu mieszanki AC należy stosować wymagania i zalecenia zawarte w WT-1 oraz WT-2.  
 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 7. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 8. 
 
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

podbudowy  
 Przesiew,   [% (m/m)] 

Właściwość AC 22P 
KR2 

Wymiar sita #, [mm] od do 
31,5 100 - 
22,4 90 100 
16 65 93 

11,2 - - 
8 42 72 
2 15 45 

0,125 5 13 
0,063 4 10 

Zawartość lepiszcza, minimum*)  

Bmin4,0 
* minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych została podana dla  
założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeśli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρa), 
to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość Bmin należy pomnożyć przez współczynnik α 
wg równania: 

α=2,65/ρa 

 

Bmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawartość lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej przy projektowaniu 
jej docelowego wg wymagań określonych w niniejszej STWiORB, będąca sumą lepiszcza zaabsorbowanego przez 
kruszywo i lepiszcza efektywnego, wiążącego kruszywo mineralne w mieszance. 

 

Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna być wyższa od podanego 
Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania . 

Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji – jest to lepiszcze rozpuszczalne 
(tworzące błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) 
nie uwzględniająca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo. 
 
W niniejszej STWiORB podano wymagania wg WT-1 i WT-2 wydanych w 2010 roku.  
 
Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej betonu asfaltowego do warstwy podbudowy 
dla KR2 

Właściwość Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki 
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zagęszczania wg 
PN-EN 13108-20 

AC 22 P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 
2 × 50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 4 
Vmin 4,0 
Vmax 8,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione lepiszczem 

C.1.2, ubijanie, 
2 × 50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 5 
VFBmin 50 

VFBmin 74 
Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
mieszance mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 
2 × 50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 5 VMAmin 14 

Odporność na działanie 
wody 

C.1.1, ubijanie, 
2 × 35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, przechowywanie w 
40 °C z jednym cyklem zamrażania a), 
badanie w 25°C 

ITSR70 

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w WT-2 
2010 w załączniku 1 do WT-2 2010 
 
Zawartość wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie podbudowy dla KR2 powinna wynosić 4,5÷9,0%(v/v). 
Wskaźnik zagęszczenia wykonanej warstwy podbudowy powinnien być nie mniejszy niż 98%. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę laboratoryjną, 
zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej 
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników 
i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. 
Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności  od 
temperatury. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, 
lecz nie więcej niż ±2 % w stosunku do masy składnika. 
Środki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowej należy stosować obowiązkowo w przypadku 
niewystarczającej adhezji asfaltu drogowego do kruszywa zgodnie z pkt.2.6. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu wg zaleceń 
Producenta, w ilościach określonych w recepcie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ±5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać wartości, które podano w tablicy a, 
w okresie krótkotrwałym nie dłuższym niż 5 dni. 

 
Tablica a. Najwyższa temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) 

Lepiszcze Rodzaj Najwyższa temperatura, °C 
Asfalt drogowy 50/70 180 

 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualnie rozdrobnienia kawałków 
granulatu asfaltowego). Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej, niż 30°C od 
najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy b. W tej tablicy najniższa temperatura 
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni MMA. 
 

Tablica b. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki, °C 

Beton asfaltowy AC 
50/70 od 140 do 180 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz 
o temperaturze niższej od wymaganej powinna być traktowana jako odpad produkcyjny. 
5.3.1. Deklaracja Wykonawcy 
Wykonawca powinien deklarować przydatność wszystkich materiałów stosowanych do warstwy podbudowy AC. 
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Odbywa się to przez: 
− podanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganych w odpowiednim dokumencie wyrobu 

(normie lub aprobacie technicznej), 
− deklarowanie przydatności materiału do przewidywanego celu, 
− ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowej. 

W wypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich przydatność 
do przewidywanego celu. 
Do warstwy podbudowy dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod 
warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in. typ, rodzaj składników, 
właściwości objetościowe) z zachowaniem dopuszczalnych różnic ich składu: 

− zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 
− zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
− zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m). 

5.4. Przygotowanie podłoża 
Podbudowa stanowiąca podłoże pod warstwę podbudowy z AC powinna być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
Wymagana równość podłużna powinna być zgodna z postanowieniami rozporządzenia dotyczącego warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [30]. Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, 
to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego podłoże należy skropić zgodnie z STWiORB           
D-04.03.01. „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. 
urządzeń powinny być pokryte asfaltem.  
5.5. Oczyszczenie i skropienie powierzchni podłoża 
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. Skropienie 
powinno być równomierne, a rodzaj stosowanej emulsji oraz ilość rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody 
powinno być zgodne z pkt. 2.5 i pkt. 5.5 tablica 9 oraz D-04.03.01. „Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych”. 
 
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu do skropienia podłoża pod warstwę asfaltową z AC 

Układana warstwa asfaltowa Podłoże pod warstwę asfaltową 
Ilość pozostałego asfaltu 

kg/m2 

Podbudowa z betonu asfaltowego 
Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

0,5 – 0,7 

 
Skropienie należy wykonać  wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W przypadku stosowania 
rozkładarki wyposażonej w rampę skrapiającą dopuszcza się skropienie emulsją asfaltową bezpośrednio przed 
wykonaniem warstwy z betonu asfaltowego. 
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna być zgodna z temperaturą zalecaną przez Producenta. 
Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbędny 
do całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. 
Przed rozłożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną 
warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. Jakiekolwiek 
uszkodzenia powierzchni podłoża powinny być przez Wykonawcę naprawione. 
5.6. Połączenia międzywarstwowe 
Warstwę podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie należy skropić emulsją asfaltową przed 
ułożeniem następnej warstwy asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego.  
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 
ulotnienie upłynniacza. 
5.7. Warunki przystąpienia do robót 
Mieszankę betonu asfaltowego należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Nie 
dopuszcza się wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu (na warstwie wody 
pokrywającej równomiernie powierzchnię podłoża pod wbudowywaną warstwę asfaltową). 
Podbudowa z betonu asfaltowego może być wbudowana, gdy temperatura otoczenia jest minimum + 5 °°°°C. 
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Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej, podczas opadów atmosferycznych oraz 
silnego wiatru (V > 16 m/s). 

Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz 
podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej 
działki roboczej. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i 
obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C. 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania 
i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego 
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Mieszanki 
mineralno-asfaltowe można rozkładać maszyną drogową z podwójnym zestawem rozkładającym do rozkładania 
dwóch warstw technologicznych w jednej operacji. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 
brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  
Przed przystąpieniem do układania wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szkicu zgodnego z PZJ, 
pokazującego sposób układania warstwy. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania sposobu organizacji 
ruchu drogowego i oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze. 
5.8. Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu. 
Należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie 
zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Pobrana próbka MMA z zarobu próbnego w obecności Inspektora Nadzoru zostanie dostarczona przez 
Inspektora Nadzoru do Laboratorium Zamawiającego i tam zbadana, w celu porównania z zaprojektowaną 
receptą zachowując tolerancje podane w pkt 6. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować na 
samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 
12697-27 [16]. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.  
5.9. Odcinek próbny 
Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny na długości co 
najmniej 50 m w celu: 

− stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
− zbadania parametrów mieszanki (zwłaszcza zawartości wolnych przestrzeni), 
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy 
z betonu asfaltowego. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inspektora Nadzoru. 
5.10. Wbudowanie i zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego  
Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie może rozpocząć produkcji, bez zatwierdzenia recepty laboratoryjnej. 
Wytwórnia musi zostać zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną receptą roboczą. Nie dopuszcza się ręcznego 
sterowania produkcją mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej rozkładarki z wyposażeniem w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.  
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 
brzegach warstwy). 
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Układarka powinna poruszać się ze stałą prędkością, bez zbędnych zatrzymań (np. w oczekiwaniu na kolejny 
samochód z goracą mieszanką). 
Zagęszczanie mieszanki powinno się odbywać zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku 
próbnym. 
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi.  
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, 
nie może przekraczać wartości dopuszczalnych podanych w pkt. 5.2. 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury podanej w pkt. 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno się odbywać zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku 
próbnym. 
Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki 
roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. 
W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze podłużne należy 
zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 
Złącza w podbudowie powinny być jednorodne i szczelne. 

Złącza podłużnego nie należy umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w 
obszarze poziomego oznakowania jezdni. Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych 
pasów kolejnych warstw technologicznych należy przesunąć względem siebie, o co najmniej 2 m w 
kierunku podłu żnym do osi jezdni. 

Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, równomiernie 
zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna. W przypadku 
warstwy z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających (np.krawężników) kraw ędziom należy 
nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1 za pomocą odpowiednich środków technicznych (np. 
zamontowanych na walcu drogowym elementów wykańczających) wykonać krawędzie w linii prostej i 
docisnąć równomiernie na całej długości 

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź 
położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki – obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię 
krawędzi należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione 
odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem 
strefy zmiany przechyłki) powinna zostać nieuszczelniona. Przylegającą powierzchnię odsadzki danej 
warstwy należy uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. ”Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Należy prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [24]. 
W ramach Zakładowej Kontroli Produkcji należy sprawdzać produkcyjny poziom zgodności metodą 
pojedynczych wyników zgodnie z punktem A.3 załącznika A do normy PN-EN 13108-21 [24].  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 

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

− wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
W celu wykazania, że mieszanka mineralno-bitumiczna o danym składzie spełnia wszystkie wymagania WT-2 
Nawierzchnie Asfaltowe 2010, należy przeprowadzić badanie typu każdego składnia mieszanki. Jeżeli użyto 
materiały składowe, których właściwości były już określone przez dostawcę materiału na podstawie zgodności z 
innymi dokumentami technicznymi, to właściwości te nie muszą być ponownie sprawdzane pod warunkiem, ze 
przydatnośc tych materiałów pozostała bez zmian i nie istnieją inne przeciwwskazania. 
W wypadku wyrobów oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami 
europejskimi można założyć, że mają one właściwości określone w oznaczeniu CE, jednak nie zwalnia to 
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Wykonawcy z odpowiedzialności za zapewnienie, że mieszanka jako całość spełnia odpowiednie wartości 
deklarowane. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dzielą się na: 

− badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
− badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora Nadzoru), 
− badania kontrolne dodatkowe, 
− badania arbitrażowe. 

6.3.2. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inspektor Nadzoru może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inspektor Nadzoru może 
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

− pomiar temperatury powietrza, 
− pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13), 
− ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
− pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
− pomiar równości warstwy asfaltowej, 
− pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
− ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
− ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne Inspektora Nadzoru 
Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 
budowy zajmuje się Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy 
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i 
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz 
odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. Właściwości materiałów należy ocenic na podstawie badań pobranych 
próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy 
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 10. 
 
Tablica 10. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 
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1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 

a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek 
może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 
nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 
ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.3.5. Badania arbitrażowe 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze 
strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało 
badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 
6.4. Właściwości warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji, która warunkuje częstotliwość 
wykonywania badań i dopuszczalne odchyłki. Dodatkowo częstotliwość badań nie powinna być niższa niż podaje 
tablica 11 i 12, a dopuszczalne odchyłki powinny być zgodne z zapisami podanymi w pkt. 6.4.1. 
6.4.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Tablica 11. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki 
AC 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

BADANIA MATERIAŁÓW 

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji. 

2. Właściwości wypełniacza Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypełniacza 

3. Właściwości asfaltu Jedno badanie dla każdej cysterny 

4. Właściwości kruszywa Przy każdej zmianie 

BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

5. Temperatura składników Dozór ciągły 

6. Temperatura mieszanki 
Każdy samochód przy załadunku i w czasie 

wbudowywania 
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7. Zawartość lepiszcza i uziarnienie mieszanki 
1 próbka przy produkcji do 1000 Mg, 

2 próbki przy produkcji ponad 1000 Mg. 

 
6.4.1.2. Uziarnienie 
Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 
wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek dla AC 22P. 

Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 
wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek. 

Pojedynczy wynik i średnia z wielu oznaczeń uziarnienia każdej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej 
nie może odbiegać od wartości projektowanej o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek. 

W wypadku wymagań dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako którekolwiek z: 

− zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063mm,                                       ± 2,0 % 
− zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125mm,                                       ± 2,0 % 
− zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,     ± 3,0 % 
− zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,                              ± 3,0 % 
− zawartość kruszywa grubego o  największym wymiarze wraz z nadziarnem     ± 5,0 % 
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione 
jednocześnie. 

6.4.1.3. Zawartość lepiszcza 
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie może 
odbiegać od wartości projektowanej ±0,3%. Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie z 
PN-EN 12697-1, z pobranej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej. 

6.4.1.4. Badanie właściwości asfaltu 
Ozanczenie penetracji lub temperatury mięknienia asfaltu do warstwy podbudowy z AC należy określić 
w oparciu o normę PN-EN 1426.  
6.4.1.5. Badanie właściwości wypełniacza  
Ozanczenie uzarnienia i gęstości ziaren wypełniacza do warstwy podbudowy z AC należy określić zgodnie 
z wymaganiami WT-1 Kruszywa 2010 w oparciu o normy PN-EN 933-10 oraz PN-EN 1097-7 z częstotliwością 
jednego badania na 100 ton dostarczonego wypełniacza. 
 
 
 
6.4.1.6. Badanie właściwości kruszywa  
Ozanczenie uzarnienia i gęstości ziaren kruszywa do warstwy podbudowy z AC należy określić zgodnie 
z wymaganiami WT-1 Kruszywa 2010 w oparciu o normy PN-EN 933-1 oraz PN-EN 1097-6 przy każdej 
zmianie kruszywa.  
6.4.1.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 
podanymi w  STWiORB pkt. 5.3. 
6.4.1.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance 
i odczytaniu temperatury. Temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej należy mierzyć i rejestrować przy 
załadunku i w czasie wbudowywania w nawierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą 
wgłębną. 
Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w STWiORB pkt. 5.3. 
6.4.1.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
6.4.1.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej określone na zagęszczonych próbkach Marshalla z pobranej 
mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z rozgrzanej próbki nawierzchni nie mogą przekroczyć wartości 
podanych odpowiednio dla warstw w tablicy 8.  
6.4.2. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu asfaltowego  
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego podaje 
tablica 13. Grubości wykonanej warstwy oznaczona według PN-EN 12697-36 może odbiegać od projektu o 
wartość + 10%. W przypadku określania średniej wartości grubości warstwy należy przyjąć za podstawę cały 
odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien 
zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania 
jak do odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości 
warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje tablica 12. 
 
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego  

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem  lub łatą co 10 m 
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 10 m 
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5 Rzędne wysokościowe warstwy na każdej jezdni na osi i krawędziach jezdni: co 20 m na 

prostych i co 10 m na łukach 6 Ukształtowanie osi w planie 
7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 
9 Krawędź warstwy cała długość 
10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 
6.4.2.2. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, poprzez 
porównanie gęstości objętościowej wyciętych próbek z gęstością objetościową próbek Marshalla formowanych 
dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Oznaczenie gęstości objętościowej należy wykonać metodą 
hydrostatyczną. Wyniki pwinny być zgodne z wymaganiami podanymi odpowiednio dla warstwy w pkt. 5.2. 
Wolną przestrzeń w warstwie należy określać wg PN-EN 12697-8. Do obliczeń należy przyjąć gęstość mieszanki 
mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu układania warstwy na danym odcinku. Wyniki 
pwinny być zgodne z wymaganiami podanymi odpowiednio dla warstw w pkt. 5.2. 
 
 
6.4.2.3. Równość podbudowy 
Do oceny równości podłużnej warstwy podbudowy należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej 
i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar 
wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu 
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [30].   
Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej 
i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi 
jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest 
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
[30]. 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją  ± 0,5 %. 
6.4.2.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Sprawdzenie polega na wykonaniu 
niwelacji i porównaniu wyników pomiar ów z dokyumentacją projektową. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wysokościowymi warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.  
6.4.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. 
6.4.2.7. Złącza podłużne i poprzeczne 
Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza powinny 
być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
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6.4.2.8. Krawędzie podbudowy 
Krawędzie podbudowy powinny być  wyprofilowane  a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte 
asfaltem. 
6.4.2.9. Wygląd podbudowy 
Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się  
i spękanych. 
6.4.2.10. Szerokość warstwy 

Z częstotliwością podaną w tablicy 12 należy sprawdzać szerokość warstwy. Sprawdzenie polega na 
zmierzeniu w poziomie, taśmą mierniczą, odległości przeciwległych bocznych krawędzi. 

Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2] wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Podbudowa z betonu asfaltowego podlega odbiorowi robót zanikających i odbiorowi częściowemu wg zasad 
określonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór 
jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWiORB. Jeżeli podczas odbioru zostaną 
stwierdzone wypadki przekroczenia wartości dopuszczalnych podanych w punkcie 6., to każdy taki wypadek jest 
uznawany za wadę. Wykonawca powinien usunąć wady. Zleceniodawca ma prawo dokanać potrąceń za wady 
nieusunięte przez Wykonawcę. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- koszt sporządzenia recepty mieszanki AC, 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 
- oczyszczenie i skropienie podbudowy, 
- wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- zakup, dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej na podstawie 

zatwierdzonych receptur, 
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, 
- transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
- mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie warstwy podbudowy, 
- wykonanie połączeń podłużnych i poprzecznych, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w STWiORB, 
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
- koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
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1 PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych 
2 PN-EN 13924  Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych twardych 
3 PN-EN 14023  

 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltów modyfikowanych 
polimerami 

4 PN-EN 13043  
 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

5 PN-EN 12697-1  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 

6 PN-EN 12697-2  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 

7 PN-EN 12697-5  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości 

8 PN-EN 12697-6  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

9 PN-EN 12697-8  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

10 PN-EN 12697-13  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 13: Pomiar temperatury 

11 PN-EN 12697-20  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub Marshalla 

12 PN-EN 12697-22  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 22: Koleinowanie 

13 PN-EN 12697-23  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek 
asfaltowych 

14 PN-EN 12697-24  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie 

15 PN-EN 12697-26  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 26: Sztywność 

16 PN-EN 12697-27  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 27: Pobieranie próbek 

17 PN-EN 12697-29  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej 

18 PN-EN 12697-34  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 34: Badanie Marshalla 

19 PN-EN 12697-36  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

20 PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy 
21 PN-EN 13108-2  

 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 2: Beton asfaltowy do bardzo 
cienkich warstw 

22 PN-EN 13108-5  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 5: Mieszanka SMA 
23 PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu 
24 PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa Kontrola 

Produkcji 
25 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą. 
26. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 

10.2. Inne dokumenty 
27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 1997. 
28. WT-1 Kruszywa 2010 Wymagania Techniczne. 
29. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 Wymagania Techniczne. 
30. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430). 
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3. D-05.00.00. NAWIERZCHNIE 

3.1. D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego  

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego, przy budowie kanalizacji sanitarnej wraz 
z wymianą wodociągu z rur azbestowo-cementowych w Parzymiechach z połączeniem do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej w Lipiu. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem 
warstwy ścieralnej z AC 11 S grubości 4 cm dla KR2. 
Dokładna lokalizacja usytuowania warstw podana jest w dokumentacji projektowej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania warstw z betonu asfaltowego wg PN-EN 
13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w której mieszanka kruszywa o uziarnieniu ciągłym 
lub nieciągłym tworzy wzajemnie klinującą się strukturę. 
1.4.2. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 
mineralno-asfaltowej 
1.4.3. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
1.4.4. Pozostałe określenia - podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i określeniami podanymi w p.1.4 STWiORB D-00.00.00 "Wymagania ogólne" oraz w WT-2 
nawierzchnie asfaltowe 2010. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne zasady dotyczące materiałów 
Ogólne zasady dotyczące materiałów podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt . 2. 
2.2. Kruszywo 
Należy stosować kruszywa podane w tablicach 1-3. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z mieszanki AC dla KR2 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co najmniej: GC85/20a) 
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii: G20/15 
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f2 
Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4; kategoria 
nie wyższa niż: 

 
FI25 lub SI25 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej 
w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 

 
CDeklarowana 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2, 
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdział 5; kategoria nie 
wyższa niż: 

 
LA30 

Odporność na polerowanie kruszywa badana na normowej frakcji 
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) według PN-EN 1097-
8, kategoria nie niższa niż: 

 
PSVDeklarowana  
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Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 
Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1 w 1%NaCl, kategoria nie 
wyższa niż: 

 
FNaCl7 

"Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3, wymagana 
kategoria: 

 
SBLA 

Skład chemiczny - uproszczony opis 
petrograficzny wg PN-EN 932-3: 

deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria 
nie wyższa niż: 

mLPC0,1 
 

Rozpad krzemianu dwuwapniowego  w kruszywie z żużla 
wielkopiecowego chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 
p.19.1. 

 
Wymagana odporność 

Rozpad związków żelaza  w kruszywie z żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 p.19.2. 

Wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-
1, p. 19.3; kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

a) D/d < 4 
 
Jeżeli stosowana będzie mieszanka kruszywa drobnego łamanego i niełamanego, to należy przyjąć proporcję 
kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
 
Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm do warstwy 
ścieralnej z mieszanki AC dla KR2 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii: GTCNR 
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f16 

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa od: MBF10 
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z 
kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdział 8; 
kategoria nie niższa niż: 

 
EcsDeklarowana 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria 
nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

 
Tablica 3. Wymagania wobec kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm do warstwy 
ścieralnej z mieszanki AC dla KR2 

Właściwości kruszywa Wymagania wobec kruszyw 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 lub GA85 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż wg kategorii: GTCNR 
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie wyższa niż: f16 

Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa od: MBF10 
Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z 
kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdział 8; 
kategoria nie niższa niż: 

 
EcsDeklarowana 

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1 p.14.2; kategoria 
nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

 
2.3. Wypełniacz 

Składowanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-EN 13043. 
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Tablica 4. Wymagania wobec wypełniacza do warstwy ścieralnej z mieszanki AC  

Właściwości wypełniacza Wymagania wobec wypełniacza  
Uziarnienie wg PN-EN 933-10: Zgodnie z tabl. 24 w PN-EN 13043 
Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa niż: MBF10 
Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa od: 1% (m/m) 
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta 
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu wg PN-
EN 1097-4: wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1; wymagana 
kategoria: 

∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie 
wyższa niż: 

WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2; 
kategoria, co najmniej: 

CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym; 
kategoria: 

Ka Deklarowana 

"Liczba asfaltowa" wg EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDeklarowana 

 
2.4. Asfalt 
Należy stosować asfalt drogowy 50/70 dla warstwy ścieralnej dla KR2. 
Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [1]. 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i 
wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy 
otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz 
układ cyrkulacji asfaltu. 
2.5. Materiały do skropienia podłoża 
Do łączenia warstw asfaltowych zaleca się stosować emulsję asfaltową kationową szybkorozpadową, jak również 
emulsje asfaltowe modyfikowane, wg PN-EN 13808. 
2.6. Środki adhezyjne 
W celu poprawy przyczepności lepiszcza asfaltowego do kruszywa, należy dobrać i stosować odpowiedni środek 
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona wg PN-EN 12697-
11, metoda A, po 6h obracania, stosując kruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszcza się inne wymiary w 
wypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania) wynosiła co najmniej 80%. 
Środek adhezyjny powinien posiadać dokumenty potwierdzające jego przydatność do zastosowania jako środek 
adhezyjny. Powinien być składowany i stosowany zgodnie z zaleceniami producenta. 
2.7. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
                         Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg 
norm lub aprobat technicznych (zaleca się stosowanie takiego lepiszcza, które jest stosowane do produkcji 
mieszanki mineralno-bitumicznej. 

2.8. Dostawy materiałów 
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w 
STiORB  
DM 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki 
betonu asfaltowego, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki 
roboczej. 

Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności o treści 
według  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydaną przez dostawcę. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne zasady dotyczące sprzętu 
Ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takiego rodzaju sprzętu, który gwarantuje uzyskanie 
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parametrów wykonania robót zgodnych ze STWiORB. Sprzęt stosowany do wykonania robót podlega 
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, 
- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
- skrapiarek, 
- walców stalowych gładkich lekkich, średnich i ciężkich, 
- walców ogumionych, 
- samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. 
3.2.1. Sprzęt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej 
- Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 

dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
- Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno 

być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz 
pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub 
pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 

- Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

- Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu) nie 
powinny być większe od ± 2%. 

- Wytwórnia Mas Bitumicznych powinna być odebrana przez Inspektora Nadzoru. 
3.2.2. Sprzęt do oczyszczenia i skropienia warstw nawierzchni 
Do oczyszczenia warstw nawierzchni należy stosować szczotki mechaniczne, a do skropienia warstw nawierzchni 
należy używać skrapiarkę lepiszcza wyposażoną dodatkowo w lancę do ręcznego spryskiwania. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne zasady dotyczące transportu 
Ogólne zasady dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 
4.2. Asfalt 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu. Asfalt należy przewozić izolowanymi 
termicznie cysternami, wyposażonymi w instalacje umożliwiaj ące podłączenie cystern do urządzeń 
grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze. 

4.3. Wypełniacz 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
4.4. Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
4.5. Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce 
brezentowe. 
W czasie transportu mieszanka betonu asfaltowego powinna być przykryta brezentem. 
Warunki i czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniać 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale (czas transportu od załadunku do rozładunku musi 
gwarantować zachowanie temperatury wbudowania).  
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 
W wyładowywanej do kosza układarki mieszance nie powinny znajdować się grubsze bryły skawalonej 
(nadmiernie wystudzonej) mieszanki. 

Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych 
powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie na mieszanki 
mineralno-asfaltowe. 
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4.6. Emulsja asfaltowa 
Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie beczek 
lub innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone 
przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1m3, a każda przegroda powinna 
mieć wykroje umożliwiaj ące przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do 
transportu emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy. 

 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Za opracowanie projektu składu mieszanki mineralno – bitumicznej odpowiedzialny jest Wykonawca.  
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru. Do projektowania betonu 
asfaltowego AC11S  przyjęto wymagania empiryczne.   
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

− doborze składników mieszanki, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

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

5.2.1. Warstwa ścieralna 
Przy projektowaniu mieszanki AC należy stosować wymagania i zalecenia zawarte w WT-1 oraz WT-2 2010.  
 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 5. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 6.  
 
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

ścieralnej  

Właściwość 
Przesiew, [% (m/m)] 

AC11S 
KR2 

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

11,2 90 100 
8 70 90 

5,6 - - 
2 30 55 

0,125 8 20 
0,063 5 12 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin5,6 

* minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych została podana 
dla  założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeśli stosowana mieszanka mineralna ma inną 
gęstość (ρa), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość Bmin należy pomnożyć 
przez współczynnik α wg równania: 

α=2,65/ρa 

 

Bmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawartość lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej przy projektowaniu 
jej docelowego wg wymagań określonych w niniejszej STWiORB, będąca sumą lepiszcza zaabsorbowanego przez 

kruszywo i lepiszcza efektywnego, wiążącego kruszywo mineralne w mieszance. 
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Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie) powinna być wyższa od podanego 
Bmin o wielkość dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd badania . 

Minimalna zawartość lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji – jest to lepiszcze rozpuszczalne 
(tworzące błonkę lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie) 
nie uwzględniająca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo. 
 
W niniejszej STWiORB podano wymagania wg WT-1 i WT-2 wydanych w 2010 roku.  
 
 
 
 
Tablica 6. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej KR2  

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg 
PN-EN 13108-
20 

Metoda i warunki badania 
Wymiar mieszanki 

AC11S 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 4 
Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 5 
VFBmin75 

VFBmin93 
Zawartość wolnych 
przestrzeni w 
mieszance mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8, p. 5 VMAmin14 

Odporność na 
działanie wody a) 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamrażania,  

badanie w 25°C b) 

ITSR90 

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody z jednym cyklem zamrażania podano w 
załączniku 1 do WT-2 2010 
 
Zawartość wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie ścieralnej dla KR2 powinna wynosić 1,5÷4,0%(v/v). 
Wskaźnik zagęszczenia wykonanej warstwy śścieralnej powinnien być nie mniejszy niż 98%. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę laboratoryjną, 
zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej 
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników 
i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. 
Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności  od 
temperatury. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, 
lecz nie więcej niż ±2 % w stosunku do masy składnika. 
Środki adhezyjne do mieszanki mineralno-asfaltowej należy stosować obowiązkowo w przypadku 
niewystarczającej adhezji asfaltu drogowego do kruszywa zgodnie z pkt.2.6. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób 
określony w Aprobacie Technicznej, w ilościach określonych w recepcie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ±5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać wartości, które podano w tablicy 
7, w okresie krótkotrwałym nie dłuższym niż 5 dni. 

 
Tablica 11. Najwyższa temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) 

Lepiszcze Rodzaj Najwyższa temperatura, °C 
Asfalt drogowy 50/70 180 
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Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualnie rozdrobnienia kawałków 
granulatu asfaltowego). Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej, niż 30°C od 
najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 8. W tej tablicy najniższa temperatura 
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni MMA. 
 
Tablica 8. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki, °C 

50/70 od 140 do 180 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz 
o temperaturze niższej od wymaganej powinna być traktowana jako odpad produkcyjny. 
5.3.1. Deklaracja Wykonawcy 
Wykonawca powinien deklarować przydatność wszystkich materiałów stosowanych do warstwy ścieralnej z AC. 
Odbywa się to przez: 

− podanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganych w odpowiednim dokumencie wyrobu 
(normie lub aprobacie technicznej), 

− deklarowanie przydatności materiału do przewidywanego celu, 
− ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowej. 

W wypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać ich przydatność 
do przewidywanego celu. 
Do warstwy ścieralnej dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod 
warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in. typ, rodzaj składników, 
właściwości objetościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Warstwa stanowiąca podłoże pod warstwę ścieralną powinna być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
Wymagana równość podłużna powinna być zgodna z postanowieniami rozporządzenia dotyczącego warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [28]. Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, 
to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego podłoże należy skropić zgodnie z STWIORB           
D-04.03.01. „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”. Powierzchnie czołowe włazów, wpustów itp. 
urządzeń powinny być pokryte asfaltem.  
5.5. Oczyszczenie i skropienie powierzchni podłoża 
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia. Skropienie 
powinno być równomierne, a rodzaj stosowanej emulsji oraz ilość rozkładanego lepiszcza po odparowaniu wody 
powinno być zgodne z pkt. 2.5 i pkt. 5.5 tablica 9 oraz D-04.03.01. „Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych”. 
 
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu do skropienia podłoża pod warstwę asfaltową z AC 

Układana warstwa asfaltowa Podłoże pod warstwę asfaltową 
Ilość pozostałego asfaltu 

kg/m2 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC Podbudowa z AC 0,3 – 0,5 
 
Skropienie należy wykonać  wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody. W przypadku stosowania 
rozkładarki wyposażonej w rampę skrapiającą dopuszcza się skropienie emulsją asfaltową bezpośrednio przed 
wykonaniem warstwy z betonu asfaltowego. 
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna być zgodna z temperaturą zalecaną przez Producenta. 
Skropiona emulsją asfaltową warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbędny 
do całkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsji. 
Przed rozłożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną 
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warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. Jakiekolwiek 
uszkodzenia powierzchni podłoża powinny być przez Wykonawcę naprawione. 
5.6. Połączenia międzywarstwowe 
Warstwę podbudowy z betonu asfaltowego należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej warstwy 
asfaltowej dla zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego.  
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 
ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 h. 
5.7. Warunki przystąpienia do robót  
Mieszankę betonu asfaltowego należy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych. 
Warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego może być wbudowana, gdy temperatura otoczenia jest minimum 
+ 5 °°°°C. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej, podczas opadów atmosferycznych 
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

Temperatura powietrza powinna być mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz 
podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłożonych w planowanym czasie realizacji dziennej 
działki roboczej. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża i 
obramowania (71p. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania 
i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ automatycznego 
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Mieszanki 
mineralno-asfaltowe można rozkładać maszyną drogową z podwójnym zestawem rozkładającym do rozkładania 
dwóch warstw technologicznych w jednej operacji. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 
brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  
Przed przystąpieniem do układania wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szkicu zgodnego z PZJ, 
pokazującego sposób układania warstwy. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania sposobu organizacji 
ruchu drogowego i oznakowania odcinka robót i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze. 
5.8. Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji w postaci próbnego zarobu. 
Należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem asfaltu, w ilości zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie 
zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Pobrana próbka MMA z zarobu próbnego w obecności Inspektora Nadzoru zostanie dostarczona przez 
Inspektora Nadzoru do Laboratorium Zamawiającego i tam zbadana, w celu porównania z zaprojektowaną 
receptą zachowując tolerancje podane w pkt 6. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki mineralnej na 
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub załadować na 
samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 
12697-27 [16]. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego.  
5.9. Odcinek próbny 

 Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny na długości co 
najmniej 50 m w celu: 

− stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
− zbadania parametrów mieszanki (zwłaszcza zawartości wolnych przestrzeni), 
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy 
z betonu asfaltowego. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca może przystąpić do wykonania warstwy ścieralnej po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inspektora Nadzoru. 
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5.10. Wbudowanie i zagęszczanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody 
przez Inspektora Nadzoru. Bez zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, Wykonawca nie może rozpocząć produkcji. 
Wytwórnia musi zostać zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną receptą roboczą. Nie dopuszcza się ręcznego 
sterowania produkcją mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki z wyposażeniem w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.  
Temperatura mieszanki nie powinna być niższa od minimalnej temperatury podanej w pkt 5.3. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy 
brzegach warstwy). 
Układarka powinna poruszać się ze stałą prędkością, bez zbędnych zatrzymań (np. w oczekiwaniu na kolejny 
samochód z goracą mieszanką). 
Zagęszczanie mieszanki powinno się odbywać zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku 
próbnym. 
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi.  
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, 
nie może przekraczać wartości dopuszczalnych podanych w pkt. 5.2.1. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki 
roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. 
W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze podłużne należy 
zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 15 cm. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  
Złącze podłużne układanej następnej warstwy, tj. ścieralnej, powinno być przesunięte o co najmniej 15 cm 
względem złącza podłużnego warstwy wiążącej. 
Złącza w warstwie ścieralnej  powinny być jednorodne i szczelne. 

Złącza podłużnego nie należy umiejscawiać w śladach kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w 
obszarze poziomego oznakowania jezdni. 

Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych 
należy przesunąć względem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podłużnym do osi jezdni. 

Wcześniej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, równomiernie 
zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być skośna. W przypadku 
warstwy z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających (np.krawężników) kraw ędziom należy 
nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1 za pomocą odpowiednich środków technicznych (np. 
zamontowanych na walcu drogowym elementów wykańczających) wykonać krawędzie w linii prostej i 
docisnąć równomiernie na całej długości 

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź 
położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki – obie krawędzie. W tym celu boczną powierzchnię 
krawędzi należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno być naniesione 
odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona krawędź (z wyjątkiem 
strefy zmiany przechyłki) powinna zostać nieuszczelniona. Przylegającą powierzchnię odsadzki danej 
warstwy należy uszczelnić na szerokości co najmniej 10 cm. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Należy prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [24]. 
W ramach Zakładowej Kontroli Produkcji należy sprawdzać produkcyjny poziom zgodności metodą 
pojedynczych wyników zgodnie z punktem A.3 załącznika A do normy PN-EN 13108-21 [24].  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
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stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
W celu wykazania, że mieszanka mineralno-bitumiczna o danym składzie spełnia wszystkie wymagania WT-2 
Nawierzchnie Asfaltowe 2010, należy przeprowadzić badanie typu każdego składnia mieszanki. Jeżeli użyto 
materiały składowe, których właściwości były już określone przez dostawcę materiału na podstawie zgodności z 
innymi dokumentami technicznymi, to właściwości te nie muszą być ponownie sprawdzane pod warunkiem, ze 
przydatnośc tych materiałów pozostała bez zmian i nie istnieją inne przeciwwskazania. 
W wypadku wyrobów oznakowanych znakiem CE zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami 
europejskimi można założyć, że mają one właściwości określone w oznaczeniu CE, jednak nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za zapewnienie, że mieszanka jako całość spełnia odpowiednie wartości 
deklarowane. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dzielą się na: 

− badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
− badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inspektora Nadzoru), 
− badania kontrolne dodatkowe, 
− badania arbitrażowe. 

6.3.2. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inspektor Nadzoru może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inspektor Nadzoru może 
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

− pomiar temperatury powietrza, 
− pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13), 
− ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
− pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
− pomiar równości warstwy asfaltowej, 
− pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
− ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
− ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne Inspektora Nadzoru 
Badania kontrolne są badaniami Inspektora Nadzoru, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 
budowy zajmuje się Inspektor Nadzoru w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy 
Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i 
tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań oraz 
odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. Właściwości materiałów należy ocenic na podstawie badań pobranych 
próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy 
asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 10. 
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Tablica 10. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 

Połączenie międzywarstwowe c) 

a) do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek 
może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
c)     co najmniej 1 pomiar na 1 km pasa ruchu 

 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka 
budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 
nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 
ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych 
odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.3.5. Badania arbitrażowe 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze 
strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało 
badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść 
przemawia wynik badania. 
6.4. Właściwości warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji, która warunkuje częstotliwość 
wykonywania badań i dopuszczalne odchyłki. Dodatkowo częstotliwość badań nie powinna być nizsza niż podaje 
tablica 11 i 12, a dopuszczalne odchyłki powinny być zgodne z zapisami podanymi w pkt. 6.4.1. 
6.4.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Tablica 11. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki 
AC 

Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

BADANIA MATERIAŁÓW 

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji. 

2. Właściwości wypełniacza Jedno badanie na 100 ton dostarczonego wypełniacza 

3. Właściwości asfaltu Jedno badanie dla każdej cysterny 

4. Właściwości kruszywa Przy każdej zmianie 
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BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

5. Temperatura składników Dozór ciągły 

6. Temperatura mieszanki 
Każdy samochód przy załadunku i w czasie 

wbudowywania 

7. Zawartość lepiszcza i uziarnienie mieszanki 
1 próbka przy produkcji do 500 Mg, 

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg. 

 
6.4.1.2. Uziarnienie 
Uziarnienie każdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie może odbiegać od 
wartości projektowanej, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek dla AC 11 S. 

Pojedynczy wynik i średnia z wielu oznaczeń uziarnienia każdej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej 
nie może odbiegać od wartości projektowanej o więcej niż wartość dopuszczalnych odchyłek. 

W wypadku wymagań dotyczących uziarnienia, wyrażonych jako którekolwiek z: 

− zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063mm,                                       ± 1,5 % 
− zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125mm,                                       ± 2,0 % 
− zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,     ± 3,0 % 
− zawartość kruszywa  o wymiarze > 2 mm,                                            ± 3,0 % 
− zawartość kruszywa grubego o  największym wymiarze wraz z nadziarnem  ± 4,0 %. 
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione 
jednocześnie. 

 
 
 
6.4.1.3. Zawartość lepiszcza 
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie może 
odbiegać od wartości projektowanej ±0,3%. Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltu, zgodnie z 
PN-EN 12697-1, z pobranej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej. 

6.4.1.4. Badanie właściwości asfaltu 
Ozanczenie penetracji lub temperatury mięknienia asfaltu do warstwy ścieralnej z AC należy określić w oparciu 
o normę PN-EN 1426.  
6.4.1.5. Badanie właściwości wypełniacza  
Ozanczenie uzarnienia i gęstości ziaren wypełniacza do warstwy ścieralnej z AC należy określić zgodnie 
z wymaganiami WT-1 Kruszywa 2010 w oparciu o normy PN-EN 933-10 oraz PN-EN 1097-7 z częstotliwością 
jednego badania na 100 ton dostarczonego wypełniacza. 
6.4.1.6. Badanie właściwości kruszywa  
Ozanczenie uzarnienia i gęstości ziaren kruszywa do warstwy ścieralnej z AC należy określić zgodnie 
z wymaganiami WT-1 Kruszywa 2010 w oparciu o normy PN-EN 933-1 oraz PN-EN 1097-6 przy każdej 
zmianie kruszywa.  
6.4.1.7. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 
podanymi w  STWIORB pkt. 5.3. 
6.4.1.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance 
i odczytaniu temperatury. Temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej należy mierzyć i rejestrować przy 
załadunku i w czasie wbudowywania w nawierzchnię. Zaleca się stosowanie termometrów cyfrowych z sondą 
wgłębną. 
Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w STWIORB pkt. 5.3. 
6.4.1.9. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
6.4.1.10. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej określone na zagęszczonych próbkach Marshalla z pobranej 
mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z rozgrzanej próbki nawierzchni nie mogą przekroczyć wartości 
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podanych w tablicy 6.  
6.4.2. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego podaje tablica 
12. Grubości wykonanej warstwy oznaczona według PN-EN 12697-36 może odbiegać od projektu o wartość + 
10%. W przypadku określania średniej wartości grubości warstwy należy przyjąć za podstawę cały odcinek 
budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co 
najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka 
budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości 
warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
 
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego  

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem  lub łatą co 10 m 
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 10 m 
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5 Rzędne wysokościowe warstwy na każdej jezdni na osi i krawędziach jezdni: co 20 m na 

prostych i co 10 m na łukach 6 Ukształtowanie osi w planie 
7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 
9 Krawędź warstwy cała długość 
10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

 
 
6.4.2.2. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy, poprzez 
porównanie gęstości objętościowej wyciętych próbek z gęstością objetościową próbek Marshalla formowanych 
dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. Oznaczenie gęstości objętościowej należy wykonać metodą 
hydrostatyczną. Wyniki pwinny być zgodne z wymaganiami podanymi odpowiednio dla warstw w pkt. 5.2.1. 
Wolną przestrzeń w warstwie należy określać wg PN-EN 12697-8. Do obliczeń należy przyjąć gęstość mieszanki 
mineralno-asfaltowej oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu układania warstwy na danym odcinku. Wyniki 
pwinny być zgodne z wymaganiami podanymi odpowiednio dla warstw w pkt. 5.2.1. 
6.4.2.3. Równość warstwy 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-
metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar 
wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia 
równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą 
odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować metodę 
z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy 
wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. 
Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [28]. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni 
dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż 9 mm. Badanie wykonuje się według procedury 
jak podczas odbioru nawierzchni. 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją  ± 0,5 %. 
6.4.2.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Sprawdzenie polega na wykonaniu 
niwelacji i porównaniu wyników pomiar ów z dokyumentacją projektową. Różnice pomiędzy rzędnymi 
wysokościowymi warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać ± 1 cm.  
6.4.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
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Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. 
6.4.2.7. Złącza podłużne i poprzeczne 
Złącza warstw powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza powinny być 
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Złącza podłużne i poprzeczne w 
warstwie ścieralnej uszczelnić taśmą termoplastyczną.   
6.4.2.8. Krawędzie warstwy 
Krawędzie warstwy powinny być  wyprofilowane  a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte 
asfaltem. 
6.4.2.9. Wygląd warstwy 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam 
i wykruszeń. 
6.4.2.10. Szerokość warstwy 
Z częstotliwością podaną w tablicy 12 należy sprawdzać szerokość warstwy. Sprawdzenie polega na 
zmierzeniu w poziomie, taśmą mierniczą, odległości przeciwległych bocznych krawędzi. 

Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 cm. 

  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla wykonania warstwy z betonu asfaltowego jest metr kwadratowy [m2]  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór 
jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. STWIORB. Jeżeli podczas odbioru zostaną 
stwierdzone wypadki przekroczenia wartości dopuszczalnych podanych w punkcie 6., to każdy taki wypadek jest 
uznawany za wadę. Wykonawca powinien usunąć wady. Zleceniodawca ma prawo dokanać potrąceń za wady 
nieusunięte przez Wykonawcę. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonanej warstwy z betonu asfaltowego obejmuje : 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 
- zakup, dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej na podstawie 

zatwierdzonych receptur, 
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z przeprowadzeniem wymaganych badań, 
- wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, 
- oczyszczenie warstw, 
- skropienie międzywarstwowe, 
- transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
- mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie warstw nawierzchni, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWIORB, 
- oczyszczenie i skropienie podbudowy, 
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeń 

pomocniczych, 
- koszt utrzymania czystości na przylegających drogach, 
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- wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1 PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych 
2 PN-EN 13924  Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych twardych 
3 PN-EN 14023  

 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltów modyfikowanych 
polimerami 

4 PN-EN 13043  
 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

5 PN-EN 12697-1  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 

6 PN-EN 12697-2  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 

7 PN-EN 12697-5  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości 

8 PN-EN 12697-6  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

9 PN-EN 12697-8  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

10 PN-EN 12697-13  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 13: Pomiar temperatury 

11 PN-EN 12697-20  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 20: Penetracja próbek sześciennych lub Marshalla 

12 PN-EN 12697-22  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 22: Koleinowanie 

13 PN-EN 12697-23  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek 
asfaltowych 

14 PN-EN 12697-24  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 24: Odporność na zmęczenie 

15 PN-EN 12697-26  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 26: Sztywność 

16 PN-EN 12697-27  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 27: Pobieranie próbek 

17 PN-EN 12697-29  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 29: Pomiar próbki z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej 

18 PN-EN 12697-34  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 34: Badanie Marshalla 

19 PN-EN 12697-36  
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco - Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

20 PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 1: Beton asfaltowy 
21 PN-EN 13108-2  

 
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 2: Beton asfaltowy do bardzo 
cienkich warstw 

22 PN-EN 13108-5  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 5: Mieszanka SMA 
23 PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 20: Badanie typu 
24 PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Część 21: Zakładowa Kontrola 

Produkcji 
25 PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
26 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  i łatą. 

10.2. Inne dokumenty 
27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 1997. 
28. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 
430). 

29. Zeszyt 66 „Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych”, IBDiM, 
Warszawa 2004. 

30. WT-1 Kruszywa 2010 Wymagania Techniczne. 
31.   WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 Wymagania Techniczne. 
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