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1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 
budowy wodociągu tranzytowego NIDA 2000 na odcinku Nowy Korczyn – Solec-Zdrój. 
 
1.2. Zakres opracowania 
Specyfikacje techniczne obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy wodociągu 
tranzytowego NIDA 2000 na odcinku Nowy Korczyn – Solec-Zdrój. 
 
1.3. Lokalizacja kanalizacji sanitarnej 
Projekt obejmuje budowy wodociągu tranzytowego NIDA 2000 na odcinku Nowy Korczyn – 
Solec-Zdrój na terenie miejscowości Nowy Korczyn, Grotniki DuŜe, Grotniki Małe, 
Górnowola – gm. Nowy Korczyn oraz Zagórzany i Solec-Zdrój – gm. Solec-Zdrój 
 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w STWiORB, wymienione poniŜej określenia, naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 

1.4.3. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót  
w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.4. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robot 

1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z dokumentacją projektową i STWiORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.. 

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

1.4.7. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących 
ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.8. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.9. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.10. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
technicznej. 
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1.4.11. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, 
słuŜące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub 
dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.12. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.13. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład drogą kolej, rurociąg itp. 

1.4.14. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 

1.4.15. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli lub jej elementu. 

 
 
 
2. Dokumentacja projektowa  
 
2.1. Dokumentacja projektowa przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy komplet dokumentacji na roboty objęte umową. Pełna 
dokumentacja w okresie przygotowania oferty będzie znajdować się do wglądu w siedzibie 
Zamawiającego. 
 
2.2. Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 

Ofertowej 
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekt organizacji ruchu na czas 
budowy, dokumentację powykonawczą, wynikającą z projektu budowlanego, operaty 
geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. 
Wykonawca wykona takŜe projekt odwodnienia wykopów i uzyska pozwolenie wodno 
prawne na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów, jeśli takie odwodnienie będzie 
konieczne. 
JeŜeli w trakcie wykonywania robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty 
na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty 
wykonawcze winny uwzględniać normy i warunki techniczne, o których mowa  
w dokumentach przetargowych. 
 
2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. 
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Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uwaŜane 
za wartości docelowe, od których dopuszczanie są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  
i wykazywać 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 specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
 
 
3. Wymagania organizacyjne 
 
3.1. Lokalizacja biura 
Wykonawca powinien zabezpieczyć:  

• biuro dla Wykonawcy budowy, 
• magazyn Wykonawcy - miejsce składowania materiałów, 
• tereny dla składowania urobku. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy zapewnienie warunków sanitarnych dla pracujących 
ludzi, w postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót w okresie trwania realizacji aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia, a takŜe zabezpieczy teren budowy przed 
dostępem osób nieupowaŜnionych. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednią jednostką zarządu dróg projekt organizacji ruchu  
i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robót. W razie potrzeby i w zaleŜności od 
postępu robót Wykonawca uaktualni projekt. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały 
itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i samochodów. 
Wykonawca zapewni równieŜ odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) 
dla tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. 
Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy i zajęciem pasa drogowego 
zawarte są w Cenie Ofertowej. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą 
prace. 
 
3.2. Tablica informacyjna 
Wykonawca dostarczy i postawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać 
wymogi Prawa Budowlanego. 
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3.3. Przepisy bezpieczeństwa 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem 
bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, Ŝe zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej. 
 
3.4. Ochrona środowiska 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca powinien zapewnić, aby Ŝadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie 
były składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do ustawy  
o odpadach wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4525).  
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia 
publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstały przy róŜnych metodach wykonawstwa 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
• Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych. 
• Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników  

i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 
powietrza pyłami i gazami, moŜliwością powstania poŜaru. 

• Przy prowadzeniu robót w pobliŜu drzew i krzewów przestrzeganie zasad 
zawartych w ustawie Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. nr 62 z 200 l r. poz. 627) 

 
3.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpoŜarowymi oraz z dala od osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
W szczególności zabrania się palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych, 
Wszystkie roboty związane z uŜyciem otwartego ognia są moŜliwe po warunkiem:  

• Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych, 
• Palenie ognia nie moŜe być wykonywane w odległości bliŜszej niŜ 6 m od stojących 

drzew, a wysokość płomienia nie moŜe przekraczać 2m,  
• Posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon),  
• Posiadania sprzętu do gaszenia poŜarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle). 

 
3.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
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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 przełoŜenia instalacji  
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych  
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
3.7. Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia robót przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego (podpisania protokółu odbioru końcowego bez wad) 
oraz będzie utrzymywał roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu wydania protokółu odbioru końcowego bez wad. Inspektor Nadzoru moŜe 
wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uwaŜa za niezbędne, jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ  
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
3.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie 
placu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
3.9. Badania geologiczno- inŜynierskie 
UwaŜa się, Ŝe Wykonawca upewnił się w stopniu wystarczającym, co do warunków 
gruntowych, a w szczególności, co do poziomu wody gruntowej. 
Będące w dyspozycji Zamawiającego badania geologiczno - inŜynierskie zostaną 
udostępnione do wglądu. Wykonawca własnym staraniem i kosztem uściśli informacje 
n/t warunków gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakości 
robót i ich bezpieczeństwa. 
Wykonawca wykona w miarę potrzeb stosowne drogi gruntowe, aby zapewnić dostęp do 
wszystkich robót przez cały czas ich trwania. Drogi te będą odpowiednio zabezpieczone przed 
ich niewłaściwym uŜyciem przez postronne osoby. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskim i innymi przepisami 
władz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są  
w jakikolwiek sposób powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tego prawa, przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do uŜywanych opatentowanych 
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urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów.  
 
 
 
4.  Materiały 
 
4.1. Źródła pozyskiwania materiałów 
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 Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie 
przez Inspektora Nadzoru pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest 
do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu 
robót. 
 
4.2. 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 Inspektorowi Nadzoru 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 
Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia  
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentacji będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań dokumentacji lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadził Ŝadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentacji. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
4.3. Jakość materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości  
i starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy 
powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do 
podobnych zastosowań, oraz Ŝe jest on właściwy do uŜycia zgodnego z intencją 
przedstawioną w specyfikacji. 
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność  
z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji 
normujących. 
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4.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację na temat wszelkich 
materiałów i produktów. 
Przed złoŜeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca 
powinien złoŜyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być 
jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio  
z Inspektorem Nadzoru. 
 
4.5. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
4.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ 
te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy 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. 
 
4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą 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 uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  
a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający.  
 
4.8. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem 
materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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5. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜyty do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku 
ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem 
sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 
i warunków wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
6. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  
o ruchu drogowym. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 
placu budowy. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie 
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów  
i obciąŜenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania 
wymienionych powyŜej warunków obciąŜają Wykonawcę. 
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7. Wymagania dotyczące wykonania robót 
 
7.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie 
instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźba zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 
 
7.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie przewidzianym umową przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Ponadto 
Wykonawca otrzyma Dziennik Budowy z pozwoleniem na budowę, księgę obmiaru robót 
oraz jeden egzemplarz dokumentacji technicznej. Wykonawca dostanie upowaŜnienie od 
Inwestora i we własnym imieniu wystąpi do Zarządcy Dróg o wydanie decyzji 
administracyjnej zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót 
załączając: dokumentację techniczną ze zwymiarowaną powierzchnią i ilością dni 
przewidywanego zajęcia pasa drogowego, zatwierdzony projekt organizacji ruchu oraz 
wniesie opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń, a koszty będą 
wliczone w koszt oferty. 
 
 
8. Kontrola jakości robót 
 
8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości zawierać będzie:  
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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• 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 sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
• wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które 

będzie wykonywało te usługi), 
• metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły 

z pomiarów, regulacje mechanizmów kontroli i korekt uŜytych w procesie 
technologicznym oraz proponowany sposób i forma prezentacji tych informacji 
dla Inspektora Nadzoru, 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi, 
• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
• metodę magazynowania materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  

w czasie transportu, 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
8.2. Zasady kontroli jakości 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełna kontrolę robót  
i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek  
i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  
w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor Nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają waŜne legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia 
kontroli. 
Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w związku  
z laboratorium, jego wyposaŜeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy 
Inspektor Nadzoru jest zdania, Ŝe te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, moŜe on 
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odmówić uŜycia do robót materiałów, które są badane dopóki procedury badań nie zostaną 
skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
8.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
8.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 
technicznej, stosować moŜna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
8.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
8.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru 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. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji 
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor 
Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.  
W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę 
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8.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów i konstrukcji przez Wykonawcę, Inspektor 
Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, 
kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały i konstrukcje posiadające atesty, a urządzenia - waŜne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją 
techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
 
 
9. Dokumenty budowy 
 
9.1. Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły,  
w jednostkach przyjętych w przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru. 
 
9.2. Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
 
9.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencja. 

 
9.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z odpowiednimi 
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego lub innych uprawnionych 
jednostek. 
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10. Obmiar robót 
 
10.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru  
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowych 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych. 
 
10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
 
10.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe  
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe 
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
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11. Odbiór robót 
 
11.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zaleŜności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy, 
• odbiór końcowy, 
• odbiór ostateczny. 

 
11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami 
technicznymi. 
 
11.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 
11.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. 
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 poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
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pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 
 
11.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
• powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót, 
• specyfikację techniczną, 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczególnie z odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń 
Inspektora Nadzoru, 

• technologiczne wskazania i ustalenia, 
• Dzienniki Budowy i księgi obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych, 
• atesty wbudowanych materiałów, 
• ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań  

i obmiarów zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości i specyfikacjami 
technicznymi, 

• raport techniczny, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
11.5. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
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2. ROBOTY   PRZYGOTOWAWCZE 

 
2.1. Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych  
w zakresie budowy wodociągu tranzytowego NIDA 2000 na odcinku Nowy Korczyn – Solec-
Zdrój. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót 
dotyczących wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w związku z budową wodociągu 
tranzytowego NIDA 2000 na odcinku Nowy Korczyn – Solec-Zdrój. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  
i końcowy punkt trasy. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
 
2. Materiały 
 
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów 
wysokościowych wg zasad niniejszej specyfikacji technicznej są: 

• Paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m oraz o średnicy 5-8 cm  
i długości 0,3 m, 

• Słupki betonowe o długości 0,5 m i przekrój prostokątny. 
 
 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Roboty związane z oznaczaniem głównych elementów trasy oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonywane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem 
oraz określeniem wysokościowym powyŜszych elementów trasy wykonywane będą 
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub 
tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być dostarczane przy uŜyciu 
jakiegokolwiek środka transportu. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
GUGiK. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy 
oraz punkty wysokościowe (repery robocze). 
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. W oparciu 
o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 
5.2. Wyznaczenie punktów na osi 
Tyczenie osi rurociągów, drogowej i trasy kabli oraz obiektów budowlanych (komór) naleŜy 
wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz  
w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi 
budowli nie powinny być przesunięte więcej niŜ 5 cm w stosunku do projektowanych,  
a rzędne punktów na osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej. 
 
5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 
Punkty wysokościowe naleŜy wyznaczać w punktach charakterystycznych określonych  
w dokumentacji projektowej, a takŜe obok kaŜdego projektowanego obiektu (np. przepustu). 
Punkty wysokościowe naleŜy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne 
ich określać z dokładnością do 0,5 cm. 
 
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

• wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów, 
• wyznaczenie rzędnych rurociągów, 
• wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów 

w przekrojach poprzecznych. 
PowyŜsze roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz  
w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. 
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6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z tyczeniem trasy i punktów 
wysokościowych naleŜy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach  
i wytycznych GUGiK. 
Sprawdzenie robót pomiarowych naleŜy przeprowadzić wg następujących zasad: 

• oś drogi, rurociągu i trasę kabli naleŜy sprawdzić na wszystkich załamaniach 
pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, 

• robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka. 

 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiaru robót geodezyjnych jest 1 km wyznaczonej i zastabilizowanej trasy. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". Odbiór 
robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
• wykonanie pomiarów bieŜących, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 
• wykonanie mapy powykonawczej. 

Płatność za 1 km naleŜy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej. 
 
 
10. Przepisy związane 
 
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii (GUKiK), Warszawa 1979. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poziomą GUGiK 1978. 
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Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
Odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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2. ROBOTY   PRZYGOTOWAWCZE 
 

2.2. Zdjęcie warstwy humusu 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem 
warstwy humusu w związku budową wodociągu tranzytowego NIDA 2000 na odcinku Nowy 
Korczyn – Solec-Zdrój. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu przy budowie sieci wodociągowej mechaniczne lub 
ręczne zdjęcie warstwy humusu na szerokości 3 m do głębokości 20 cm i spryzmowanie 
zdjętego humusu. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
 
2. Materiały 
 
Materiały nie występują. 
 
 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne”. 
Roboty związane ze zdjęciem humusu będą wykonywane przy uŜyciu sprzętu mechanicznego 
(koparka, spycharka, samochód samowyładowawczy itp.) lub ręcznie. 
Sprzęt mechaniczny musi być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
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4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Humus w miejsce spryzmowania moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Zakres wykonywanych robót obejmuje zgarnięcie warstwami humusu w ilości określonej w 
dokumentacji technicznej. Zdjęty humus uŜyty będzie ponownie do przywrócenia stanu 
pierwotnego gruntów. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania prac z dokumentacją projektową: 

• powierzchnia zdjęcia humusu, 
• grubość zdjętej warstwy humusu, 
• prawidłowość spryzmowania humusu. 

Kontroli podlega równieŜ zgodność wykonania robót z normą PN-99/B-06050. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiaru robót jest m2 zdjęcia warstwy humusu zgodnie z dokumentacją projektową 
i pomiarem w terenie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• zdjęcie warstwy humusu grubości 20 cm na szerokości 3 m, 
• spryzmowanie zdjętego humusu w bliskości robót. 
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10. Przepisy związane 
 
PN-99/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 
i badania przy odbiorze.  
 
Odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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2. ROBOTY   PRZYGOTOWAWCZE 
 

2.3. Rozbiórka elementów dróg i ulic 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozbiórki elementów dróg i ulic  
w związku z budową wodociągu tranzytowego NIDA 2000 na odcinku Nowy Korczyn – 
Solec-Zdrój. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji stanowią wytyczne wykonania robót 
rozbiórkowych w związku z budową sieci kanalizacyjnej i obejmują: 

• roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznych, 
• roboty rozbiórkowe podbudowy dróg, 
• rozbiórkę nawierzchni chodników, 
• załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych na składowisko na 

odległość do 10 km. 
Uwaga: materiały rozbiórkowe stanowią własność Wykonawcy i odtransportowane będą na 
składowisko przy zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska. 
 
 
2. Materiały  
 
Nie występują. 
 
 
3.  Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Roboty związane z rozbiórką nawierzchni dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie  
i ręcznie. 
Wykonawca moŜe uŜyć tylko sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do 
uzyskania akceptacji sprzętu Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne,  
a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy, na własny 
koszt. 
 
 
4.  Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu materiału 
rozbiórkowego. 
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5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki naleŜy wykonać na 
podstawie dokumentacji projektowej. 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym - odcinki wykonywanych robót naleŜy 
oznakować zgodnie z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" 
stanowiącą zał. nr 1 do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw 
Wewnętrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r. 
Rozbiórka warstwy bitumicznej i podbudowy tłuczniowej - materiał uzyskany z rozbiórki 
warstwy bitumicznej nie powinien być mieszany w trakcie wykonywanych robót, transportu  
i składowania z innymi materiałami rozbiórkowymi. Rozbiórkę krawęŜników obrzeŜy  
i chodnika z płyt betonowych lub kostki brukowej naleŜy wykonać ręcznie. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu  
i składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru są: 

• dla poszczególnych warstw nawierzchni jezdni i chodnika – m2, 
• dla obrzeŜy, krawęŜników - m, 
• dla załadunku i transportu materiałów rozbiórkowych – m3. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych obmierzanych  
w jednostkach wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji technicznej zgodnie  
z dokumentacją projektową, obmiarem robot i oceną jakości wykonania robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
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• wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek, 
• oznakowanie robót, 
• rozebranie poszczególnych asortymentów, 
• załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych na składowisko 

 
 
10. Przepisy związane 
 
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr 1 do 
zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184  
z dnia 06.06.1990 r. 
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3. ROBOTY   ZIEMNE 
 

3.1. Wykonanie wykopów, umocnienie, odwodnienie  
i zasyp  
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac przy wykonaniu wykopów  
i zasypywaniu w związku z budową wodociągu tranzytowego NIDA 2000 na odcinku Nowy 
Korczyn – Solec-Zdrój. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne wykonania wykopów  
w gruntach kategorii I-IV przy robotach ziemnych i obejmują: 

• Mechaniczne lub ręczne wykonywanie wykopów wraz z ich umocnieniem  
i odwodnieniem 

• Mechaniczne lub ręczne zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem, 
• Mechaniczne lub ręczne rozplanowanie. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
 i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
 
2. Materiały 
 
Nie występują. 
 
 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów ich odwodnieniem, umocnieniem  
i zasypaniem wraz zagęszczeniem prowadzone będą ręcznie i mechanicznie przy uŜyciu 
sprzętu mechanicznego do robót ziemnych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
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Transport gruntu odbywać się będzie dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru dla danego asortymentu. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
Wykonywanie i umocnienie wykopów. 
 Wykonanie wykopów moŜe nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie ze 
specyfikacją techniczną „Roboty Przygotowawcze”. 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 
umoŜliwi ć odpływ wód z wykopu. Wody opadowe naleŜy odprowadzić poza teren robót. 
Wydobyty grunt z wykopu przeznaczony jest do zasypu, z pozostawieniem pasa szerokości co 
najmniej 1 m dla komunikacji. Wykopy naleŜy wykonać o ścianach pionowych z obudową. 
Do obudowy wykopów uŜywać szalunków płytowych przestrzennych typu boks rozpieranych 
hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili pionowych -wyprasek. 
Szerokość wykopu nie powinna się róŜnić od projektowanych więcej niŜ 5 cm. Odchylenie 
rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinno być większe od 1 cm . 
Grunt z wykopu po akceptacji Inspektora Nadzoru uŜyty zostanie do zasypania wykopów 
prowadzonych w terenach zielonych. Wykopy prowadzone w jezdniach i chodnikach zasypać 
naleŜy piaskiem lub Ŝwirem do warstwy podbudowy.  
 
Zasypanie wykopów w strefie obsypki rury. 
Strefa obsypki rury obejmuje odcinek wykopu od rzędnej góry podłoŜa do wysokości 30cm 
ponad lico góry rury. Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami kolejno 
zagęszczonymi.. Materiałem obsypki ze względu na zastosowanie rur z warstwą ochronną 
moŜe być grunt rodzimy. Zagęszczenie w strefie obsypki naleŜy prowadzić warstwami 20-
30cm za pomocą wyłącznie zagęszczarek typu lekkiego Są to maszyny wibracyjne do wagi 
60kg (ubijarki) lub płyty wibracyjne do l00kg. Stopień zagęszczenia  
w strefie obsypki musi wynosić Is>0.95. Obsypkę naleŜy układać symetrycznie po obu 
stronach rury zwracają szczególną uwagę na jej staranne zagęszczenie w strefie podparcia 
rury. W trakcie zagęszczania naleŜy zachowywać naleŜytą staranność, aby nie nastąpiło 
przemieszczenie lub podniesienie rury. 
 
Wykonanie zasypki wykopu. 
Zasypką jest odcinek wykopu od rzędnej góry obsypki do rzędnej terenu. Zaprojektowano 
wymianę gruntu w pasie jezdni asfaltowych oraz chodników. Przyłącza na terenie 
pozostałych działek moŜna zasypywać gruntem rodzimym zagęszczając go równieŜ 
warstwami. Stopień zagęszczenia w tej strefie musi wynosić Is>0.90 w przypadku układania 
rurociągów w terenach zielonych, a w przypadku układania rurociągów w ulicach zasypkę 
naleŜy zagęścić do Is>0.95, a ostatnią jej warstwę o grubości około 0.5m do Is>l .0. 
Zagęszczarki typu cięŜkiego lub walce wibracyjne moŜna uŜywać dopiero od warstwy 
powyŜej 1m od lica rury. Obudowę wykopu naleŜy usuwać wyłącznie w trakcie jego 
zasypywania i zagęszczania zwracając szczególną uwagę na nienaruszenie stopnia 
zagęszczenia w strefie podłoŜa i obsypki rury. 
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6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieŜąco, w miarę postępu robót, jakości uŜywanych przez Wykonawcę materiałów  
i zgodności wykonywanych robót ziemnych z dokumentacją projektową i wymaganiami 
niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi: 

• wykonanie wykopów pod względem materiałów i elementów obudowy, 
• odwodnienia wykopów 
• zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
• sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
• sprawdzenie metod i stopnia zagęszczenia obsypki rury i zasypki wykopu . 

 
Po wykonaniu wykopów naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 
i wykończenia odpowiada on wymaganiom przedmiotowej specyfikacji oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w specyfikacjach technicznych lub 
odpowiednich normach. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiaru robót jest: 

• m3 wykonanego wykopu zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarem w terenie, 
• m3 wykonanej obsypki rurociągów 
• m3 wykonanej zasypki rurociągów i komór 

 
 
Obmiary będą wykonywane w następujący sposób: 

• dla wykopów liniowych 
 

     V=L*B*T 
gdzie: 
L - długość rurociągu 
B - szerokość wykopu = zewnętrzna średnica rurociągu + 2 * 0,5 m  
T - głębokość wykopu-dół podłoŜa rurociągu 
 

• przy wykonywaniu wykopów pod obiekty (komory) 
 
V=L*B*T 

gdzie:  
L - długość komory + 2 * 1,0 m 
B - szerokość komory + 2 * 1,0 m  
T - głębokość wykopu (dno fundamentu) 
 

• dla wykonanej obsypki przewodów rurowych 
 
V=L*B*H-Vr 
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gdzie:  
L-długość rurociągu 
B- szerokość wykopu 
H- grubość obsypki 
Vr-objętość rurociągu liczona po średnicy zewnętrznej 
 

• dla wykonanej zasypki przewodów rurowych 
 
V=L*B*Hi 

gdzie:  
L-długość rurociągu 
B- szerokość wykopu 
Hi- grubość zasypki 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru prac podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
Odbioru naleŜy dokonać zgodnie z PN-B-10736 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
• mechaniczne i ręczne wykonywanie wykopów, 
• umocnienie wykopów i ich usunięcie, 
• odwodnienie wykopów, 
• zasypanie wraz z zagęszczeniem powierzchni wykopu w strefie obsypki, 
• zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopu w strefie zasypki 
• wykonanie i rozbiórka ewentualnych dróg dojazdowych, 
• mechaniczne i ręczne rozplantowanie urobku z wykopów, 
• wywiezienie nadmiaru ziemi na odległość do 10,0 km 
• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
BN-64/8931 -01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
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BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 

ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodów kanalizacyjnych 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
Odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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3. ROBOTY   ZIEMNE 
 

3.2. Przejścia przez przeszkody  
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac przekraczania metodą 
bezwykopkową przeszkód terenowych w związku z budową wodociągu tranzytowego NIDA 
2000 na odcinku Nowy Korczyn – Solec-Zdrój. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji stanowią wytyczne wykonania przejść metodą 
przewiertu przeszkód terenowych w związku z budową sieci wodociągowych i obejmują: 

• wykonanie przewiertu lub przecisku. 
• ułoŜenie rury przewodowej, 
• załadunek i odtransportowanie urobku powstającego podczas wykonania przewiertu, 
• montaŜ rur osłonowych w miejscach skrzyŜowań z innym uzbrojeniem terenu 

(gazociągi, kable energetyczne i telekomunikacyjne, itp.) oraz przekraczania 
rowów melioracyjnych i cieków wodnych, a takŜe w przejściach rurociągów pod 
drogami. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
 
2. Materiały 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Materiałami do wykonania przewiertów i przekraczania innego uzbrojenia terenu 
(gazociągi, kable energetyczne i telekomunikacyjne, itp.)oraz rowów i cieków 
wodnych są: 

• Rura osłonowa z PEHD PE10 PN 10, 
• Rura osłonowa z PEHD dwudzielna, 
• Rura stalowa fabrycznie zabezpieczona powłokami antykorozyjnymi, 
• Płozy. 
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3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Roboty związane z przejścia przez przeszkody terenowe będą wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie. 
Wykonawca moŜe uŜyć tylko sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do 
uzyskania akceptacji sprzętu Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne,  
a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy, na własny 
koszt 
 
 
4. Transport 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Urobek moŜe być przewoŜony dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
Ogólne warunki wykonania robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 

• Przygotowanie wykopu startowego. 
• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym - odcinki wykonywanych robót 

naleŜy oznakować zgodnie z "Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym" stanowiącą zał. nr 1 do zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki 
Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184 z dnia 6.06.1990 r. 

• Wykonanie przewiertu pod przeszkodą terenową i ułoŜenie rury ochronnej stalowej 
lub z PEHD. W miejscach skrzyŜowania z innym uzbrojeniem podziemnym 
(gazociągami, kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi) oraz miejsca 
przekraczania rowów i cieków wodnych naleŜy wykonać w rurach osłonowych. Rury 
osłonowe umieszczać, zgodnie z częścią rysunkową, zarówno na sieci wodociągowej 
jak i sieciach obcych. 

• UłoŜenie rury przewodowej w rurze ochronnej na płozach w rozstawie co 1,0 do  
2,0 m. 

• Załadunek i odtransportowanie urobku powstającego podczas wykonania przewiertu. 
 
Uwaga: Średnicę rury ochronnej naleŜy dobrać zgodnie z zaleceniami producenta rury 
przewodowej. 
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6. Kontrola jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Kontroli podlega sposób wykonania przewiertu, prawidłowość transportu i składowania 
materiałów. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru są: 

• dla poszczególnych średnic rury przewodowej - m, 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Płatność za jednostkę poszczególnych przewiertów obmierzanych w jednostkach 
wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji technicznej zgodnie z dokumentacją 
projektową obmiarem robot i oceną jakości wykonania robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

• wyznaczenie miejsc wykonania przewiertów, 
• oznakowanie robót, 
• wykonanie przewiertów, 
• ułoŜenie rury przewodowej, 
• wykonanie rur osłonowych 
• załadunek i odtransportowanie urobku. 

 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-EN 12889:2003    Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych..  
 
Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik nr 1 do 
zarządzenia Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr 184  
z dnia 06.06.1990 r.  
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4. ROBOTY   MONTAśOWE 
 

4.1. MontaŜ sieci wodociągowej  
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l. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 
wodociągu tranzytowego NIDA 2000 na odcinku Nowy Korczyn – Solec-Zdrój. 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem wodociągu. W zakres tych robót wchodzą: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty montaŜowe sieciowe 
• wykonanie węzłów  
• kontrola jakości. 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
Wszystkie materiały mające kontakt z wodą pitną powinny mieć atest higieniczny 
Państwowego Zakładu Higieny. 
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. 
 
2.2. Rury przewodowe 
Do wykonania sieci wodociągowej naleŜy zastosować rury PE100  PN10  SDR17  
dwuściennych  do wody pitnej z dodatkową zewnętrzną warstwą ochronną odporną na 
ścieranie oraz zewnętrzne uszkodzenia z wtopioną wkładką metaliczną śr.225 mm. 
 
2.3. Uzbrojenie 
Na sieci wodociągowej naleŜy zastosować następujące uzbrojenie: 
Zasuwy φ 200, 80 Ŝeliwne kołnierzowe z obudową i skrzynką Ŝeliwną, hydranty nadziemne, 
kołnierze ślepe, trójniki, redukcje – zgodnie z normą PN-97/M-74001 
Węzły na sieci naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
2.4. Bloki oporowe 
Stabilizacja ułoŜonego w wykopie przewodu wodociągowego jest zapewniona poprzez bloki 
oporowe, które słuŜą do przenoszenia na grunt siły osiowych. Bloki oporowe montowane na 
odgałęzieniach i załamaniach, mogą być prefabrykowane lub wykonywana na miejscu 
budowy z betonu lanego, zgodne z normą BN-81/9192-05 
 
2.5. Składowanie materiałów 
Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób 
gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz 
spełnienie warunków bhp. Ponadto: 

a) rury z PE naleŜy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłoŜem na całej 
swej długości. MoŜna je składować na gęsto ułoŜonych podkładach. Wysokość sterty 
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rur nie powinna przekraczać ł,5 m. Składowane rury nie powinny być naraŜone na 
bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczać 30°C, 

b) zasuwy Ŝeliwne oraz kształtki powinny być składowane i przechowywane  
w magazynie zamkniętym oraz suchym. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
W zaleŜności od potrzeb. Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót 
ziemnych i instalacyjnych 

- koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak 

spalinowy, walec wibracyjny, 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
ogólne". 
 
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych 
Rury moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w połoŜeniu 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. 
W przypadku przewoŜenia rur transportem kolejowym, naleŜy przestrzegać przepisy  
o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik 
nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych przy temperaturze blisko 0oC i niŜszej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka 
transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych 
i kołnierzowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy 
naleŜy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej niŜ wystające części rur. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne". 
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5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je  
w terenie. 
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 umoŜliwiającym łatwy 
odpływ wody poza teren przylegający do wykopu; 

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną 
odległość. 

 
5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne powinny zostać wykonanie zgodnie z punktem 3 – Roboty ziemne niniejszych 
specyfikacji. 
 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
Ze względu na zastosowanie rur dwuwarstwowych z warstwą zabezpieczającą rurociąg 
moŜna układać w wykopie na niewzruszonym gruncie rodzimym 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy wykonać  
z warstwy Ŝwiru lub tłucznia z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi 
sączkami odwadniającymi. 
 
5.5. Roboty montaŜowe 
5.5.1. Warunki ogólne 
Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić moŜliwość spuszczenia wody  
z rurociągów nie mniej jednak niŜ 0,1%. 
Głębokość ułoŜenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków 
zabezpieczających podłoŜe i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego 
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było 
większe niŜ głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur  
o średnicy poniŜej 1000 mm. W przypadku mniejszych odległości przewód naleŜy ocieplić  
np. warstwą ŜuŜla, oddzielonego od powierzchni rury folią. 
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 
Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułoŜony na podłoŜu naturalnym, aby opierał się na 
nim wzdłuŜ całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na 
podłoŜu wzmocnionym przewód powinien być ułoŜony zgodnie z dokumentacją projektową. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie pośrodku długości 
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła połoŜenia.  
Połączenie rur naleŜy wykonywać w sposób następujący: 

- Rury z PE mogą być łączone z wykorzystaniem róŜnych technik łączenia, z których 
podstawowe to: 
• zgrzewanie czołowe, stosowane głównie dla rur o średnicach większych niŜ 63 mm 
• zgrzewanie elektrooporowe, stosowane głównie dla rur o średnicach mniejszych niŜ 
110 mm 
• połączenia zaciskowe dla rur wodnych - np. złączki POLYRAC 
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• połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei kołnierzowych. 
Do wykonywania zmian kierunków przewodu naleŜy stosować łuki, kolana i trójniki  
w przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość 
dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,  

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur w temperaturze od +5 do +30°C. 
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 
naleŜy umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, a takŜe na zmianach 
kierunku dla przewodów z tworzyw sztucznych i z Ŝeliwa przy zastosowaniu kształtek. 
Przewody naleŜy montować przy temperaturze od +5 do 30°C. Sposób montaŜu powinien 
zapewniać utrzymanie kierunku i spadków przewodu wymaganych przez dokumentację 
projektową. Opuszczenie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoŜa. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy sprawdzić ich stan 
techniczny. W miarę moŜliwości naleŜy montować przewód na powierzchni terenu. 
Przy stosowaniu technologii montaŜu przewodu na powierzchni terenu naleŜy oddzielnie 
wykonać montaŜ węzłów zawierających cięŜką armaturę i kształtki Ŝeliwne , które następnie 
łączy się z ciągiem zamontowanych rur juŜ w wykopie. PodłoŜe profiluje się w miarę 
układania przewodu. Złącza powinny pozostać odsłonięte z 15 cm wolną przestrzenią po obu 
stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na szczelność. Przewody 
powinny być ułoŜone ze spadkiem minimum 1 ‰. 
 
5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych 
Przejścia przewodu pod drogami powinny być wykonane w rurze ochronnej. 
Rurę ochronną naleŜy zakończyć pierścieniami uszczelniającymi i zaopatrzyć w rurkę 
sygnalizacyjną średnicy 25 mm wprowadzoną do poziomu terenu, a jej zakończenie umieścić 
w skrzynce do zasuw. 
Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między 
przewodem a rurą ochronną przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych 
zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na zewnątrz w niekontrolowany sposób wody 
pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu. 
 
5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
UŜyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułoŜonego 
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. 
Ze względu na zastosowanie rur dwuwarstwowych z warstwą ochronną zasyp wodociągu 
moŜna wykonać gruntem rodzimym. 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 niŜ 0,97.  
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniejącej drodze o nawierzchni ulepszonej  
i trudności osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia gruntu co najmniej l, naleŜy zastąpić górną 
warstwę zasypu wzmocnioną podbudową drogi. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania 
Ogólne". 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.5. 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 sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

 
6.2.6. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę  
BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- 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 załamem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoŜa naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoŜa 

wzmocnionego z kruszywa lub betonu, 
- badanie ewentualnego drenaŜu, 
- 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 ułoŜenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

- badanie ułoŜenia przewodu na podłoŜu, 
- 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), 
- badanie zabezpieczenia przed korozją i prądami błądzącymi 
- badanie szczelności całego przewodu, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
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6.6.7. Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe nie powinno 

przekroczyć ± 3 cm, 
- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać 
l0 cm, 

- róŜnice rzędnych wykonanego podłoŜa nie powinny przekroczyć w Ŝadnym jego 
punkcie: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, 

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć l0 cm, 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m nie powinien wynosić mniej niŜ 0,97. 

 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie 1 -  Wymagania Ogólne niniejszych 
specyfikacji technicznych. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową linii wodociągowych, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- roboty montaŜowe wykonania rurociągów, 
- wykonanie rur ochronnych, 
- wykonanie izolacji, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 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 w przypadku ułoŜenia rur w wykopach o ścianach 
umocnionych, zaś dla przewodów ułoŜonych w wykopach nieumocnionych około 600 m. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, Ŝe powinna być ona uzaleŜniona od warunków lokalnych oraz 
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
InŜynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi  
w specyfikacji technicznej "Wymagania ogólne". 
 
7.3. Odbiór wstępny 
Odbiorowi wstępnemu 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 
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częściowych), 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 uj etę w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru wstępnego naleŜy uznać za dokładne, 
jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym wstępnym nie zostało 
spełnione, naleŜy ocenić Jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu  
i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
8.1. Normy  
 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna . Obiekty o elementy wyposaŜenia 

Terminologia 
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

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

i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
PN-76/C-96178 Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
BN-75/5220-02 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
BN-80/6366-08  Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania. 
PN-82/H-74002  śeliwne rury kanalizacyjne (stosowana) 
PN-92/H-74109 Rury z Ŝeliwa sferoidalnego. Wykładzina z zaprawy cementowej 

nakładanej odśrodkowo Badanie składu świeŜo nałoŜonej zaprawy 
(stosowana) 

BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych. 
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. świr  

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

drogowych. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych 

metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-C-89222  Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 
PN- 92/M-74001 Armatura przemysłowa-Ogólne wymagania i badania 
PN- 89/M-74091 Armatura przemysłowa- Hydranty naziemne na ciśnienie nominalne 
1MPa 
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8.2. Inne dokumenty 
 
Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych  
i Ŝelbetowych. 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. 
Katalogi budownictwa 
KB 4-4.11.6 (l) Przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami - typ Pl do P6 
(marzec 1979 r.) 
KB 4 - 4.11.5 (5) Studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.) 
KB 8 - 13.7 (l)   przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi  
i kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.). 
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4. ROBOTY   MONTAśOWE 
 

4.2. MontaŜ studni i komór 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem studni i komór na sieci wodociągowej związanych 
z budową wodociągu tranzytowego NIDA 2000 na odcinku Nowy Korczyn – Solec-Zdrój 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem studni odwadniających na sieci wodociągowej oraz komory wodomierzowej. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i urządzeń 

• Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznych, 

• powiadomić Inwestora o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację 

 
2.2. Rodzaj uŜytych materiałów 
Materiały zastosowane do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są następujące: 

• Beton 
• Stal zbrojeniowa 
• Zaprawa cementowa 
• Deskowanie konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 
• Prefabrykowane elementy Ŝelbetowe 
• Włazy ze stali nierdzewnej zamykane 
• Stopnie złazowe Ŝeliwne powlekane PE 
• Izolacje przeciwwigociowe 
• Armatura i kształtki ciśnieniowe 

 
2.2.1. Beton 
Studzienki odwadniające na sieci wodociągowej oraz komora wodomierzowa wykonane będą 
w formie komór Ŝelbetowych. Do wykonanie tych studni naleŜy uŜyć betonu 
konstrukcyjnego, który winien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 oraz być zgodny  
z dokumentacją techniczną. 
 
2.2.2. Stal zbrojeniowa 
Stal zbrojeniowa średnicy od 6 do 14 mm klasy A-I, zgodna z dokumentacją projektową  
i normą PN-H-93215 
 
2.2.3. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. Do zaprawy 
Wykonawca powinien stosować dodatki uszczelniające zgodne z obowiązującymi 
technicznymi aprobatami. 
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2.2.4. Deskowanie  
Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251 
 
2.2.5. Prefabrykowane elementy Ŝelbetowe. 
Studzienki odwadniające wykonane zostaną z typowych kręgów Ŝelbetowych φ 1,5m, 1,2 m, 
l,1m wg. KB1-38.4.3/7/81. 
Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych powinny być zgodne  
z dokumentacją techniczną. Odchyłki wymiarów określa norma PN-B-02356. Powierzchnia 
elementów powinna być gładka i bez zarysowań. 
 
2.2.6. Włazy ze stali nierdzewnej zamykane 
Włazy kanałowe naleŜy wykonywać ze stali nierdzewnej, zamykane . 
 
2.2.7. Stopnie zlazowe 
Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 . 
 
2.2.8. Izolacje przeciwwilgociowe. 
Jako izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych i pionowych naleŜy stosować 
izolacje powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe wykonywane na gorąco. 
W przypadku moŜliwości zastosowania róŜnych rodzajów materiałów naleŜy uzgodnić to  
z Inwestorem. Wszystkie materiały uszczelniające powinny posiadać aktualne aprobaty 
techniczne. 
 
2.2.9. Armatura i kształtki ciśnieniowe. 
WyposaŜenie studzienek na sieci wodociągowej stanowić będzie armatura i kształtki zgodnie 
z rysunkami i Opisem Technicznym . 
 
2.3. Stosowane materiały 
Źródło pochodzenia wszystkich materiałów powinno być wybrane przez Wykonawcę przez 
rozpoczęciem prac. Materiał (urządzenia, prefabrykowane elementy, armatura, osprzęt, rury, 
złączki i inne) uŜyte przez Wykonawcę powinny spełniać odpowiednie normy t.j.: ISO 9905, 
1994(PN-ISO 9905: 1977); ISO 5199:1986(PN-90/M-44150); IOS 9908: 193(PN-IOS 9908: 
1996); ISO 7005(PN-ISO-7005); ISO 9906 :1999; ISO 3069: 1974(PN-91/M-44151, 
DIN24960; IEC 529(PN-92/E08106); IEC 34 PN-IEC-34 oraz powinny posiadać 
odpowiednie certyfikaty i powinny pochodzić od producenta posiadającego certyfikat 
zgodności z systemem zapewnienia jakości wg normy ISO 9001. 
 
2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Prefabrykowane elementy Ŝelbetowe 
Kręgi Ŝelbetowe moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk 
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
 
2.4.2. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane poziomo, z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
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2.4.3. Pozostałe. 
Cement, materiały izolacyjne, armaturę oraz inne elementy naleŜy składować w suchym, 
zamkniętym magazynie. 
Wykonawca Jest zobowiązany przechowywać materiały zgodnie z wymaganiami producenta. 
Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości  
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych elementów. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód opadowych 
 
2.5. Wariantowe wykorzystanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja techniczna dopuszcza wariantowe wykorzystanie materiałów do 
prowadzenia prac. Wykonawca powinien powiadomić o swoim zamiarze Inwestora. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do wykonania 
Wykonawca przystępujący do wykonania oczyszczalni ścieków powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- Ŝurawi budowlanych samochodowych. 
- koparek podsiębiernych 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu 
- wibratorów do betonu oraz inny wynikający ze specyfiki prac i wymagań 

dokumentacji technicznej. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymaganiu dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
4.2. Transport prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych. 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych 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 naleŜy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
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4.3. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem. 
 
4.4. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 
4.5. Transport cementu 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 . 
 
4.6. Transport armatury i kształtek ciśnieniowych. 
Materiały, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1   Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
5.2. Prace ziemne 
Prace ziemne powinny być prowadzone mechanicznie lub ręcznie zgodnie z dokumentacja 
techniczną i specyfikacją techniczną „Roboty ziemne” 
 
5.3. Betonowanie 
5.3.1. Wykonanie mieszanki betonowej 
Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności 
po wibracji bez widocznych pustych przestrzeni wewnątrz i na powierzchni betonu. 
Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania , określonymi przez ; 

- kształt i wymiar elementów konstrukcyjnych i ilość zbrojenia 
- załoŜonej gładkości i wyglądu powierzchni betonowej 
- sposobu układania i zagęszczania mieszanki betonowej  

Konsystencja powinna być zgodna z normą PN-B-06250 i nie moŜe być osiągnięta przez 
dodawanie wody a poprzez właściwe mieszanie. Radzi się aby sprawdzić doświadczalnie 
urabialność mieszanki betonowej w warunkach zbliŜonych do rzeczywistych- 
Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie moŜe przekraczać: 2%  
w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5% w przypadku ich 
stosowania. Recepta mieszanki betonowej moŜe być otrzymana za pomocą dowolnej metody 
eksperymentalnej lub obliczeniowej tak aby osiągnęła wymagane parametry. 
Dla celów produkcyjnych wykonawca powinien przygotować recepturę mieszanki betonowej 
uwzględniając wilgotność kruszywa, wydajność urządzeń mieszających i sposób dozowania . 
Zmiana składu mieszanki jest moŜliwa, gdy wystąpi jeden z wymienionych poniŜej 
elementów: 

- zmian rodzaju komponentów, 
- zmiana uziarnienia kruszywa, 
- zmiana wilgotności kruszywa skutkuje zmianą składu mieszanki jeśli powoduje 

zmianę ilości wody w 1m3 mieszanki betonowej powyŜej +/- 5 dcm3, w stosunku do 
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poprzedniego składu mieszanki 
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w betoniarce lub 
betonowni. Składniki mieszaki przyjęte do receptury powinny być dozowane wagowo  
z dokładnością: 
+/- 2% dla cementu, wody, domieszek 
+/- 3% dla kruszywa. 
Czas mieszania porcji mieszanki powinien być ustalony eksperymentalnie i nie powinien być 
krótszy niŜ 2 minuty. 
 
5.3.2. Wykonanie zbrojenia. 
Wykonywanie zbrojenia powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz z 
wymaganiami normy PN-63/B-0625 
Zbrojenie powinno być wykonane na budowie lub w zbrojarni. 
Sposób wykonywania szkieletu powinien zapewniać jego stabilność geometryczną podczas 
transportu do miejsca zamontowania. 
Zbrojenie musi być utrzymywane we właściwej pozycji podczas betonowania. 
Sprawdzeniu podlegać będą: 

- średnica uŜytych prętów 
-  rozmieszczenie prętów - róŜnice rozmieszczenia głównych prętów w płycie nie 

powinna przekraczać l cm a innych elementów 0,5 cm 
- rozmieszczenie strzemion nie powinno się róŜnić o +/- 2 cm zaprojektowanego 
- róŜnica długości prętów, lokalizacja zakończeń hakowych nie powinna się róŜnić od 

podanego w dokumentacji projektowej o więcej niŜ +/- 5 cm 
- zewnętrzna otulina - powinna być zgodna z dokumentacją projektową bez ujemnych 

odchyłek 
- wiązanie zbrojenia w sposób zapewniający jego stabilność podczas betonowania i 

zagęszczania 
 
5.3.3. Wykonanie deskowania 
Wykonywanie deskowania powinno być zgodne z normą PN-B-06251 dla deskowania 
drewnianego lub BN-73/9081-02 dla deskowania stalowego.  
Wykonanie deskowania powinno być zgodne z dokumentacją projektową i zapewniać 
odpowiednią sztywność i stabilność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie 
powinno być wykonane w sposób umoŜliwiający prosty montaŜ i demontaŜ. Przed 
wypełnianiem mieszanką betonową deskowanie powinno być sprawdzone i zabezpieczone 
przed wypływem zaprawy i moŜliwością deformacji i odchyłek wymiarów konstrukcji 
betonowej. 
 
5.3.4. Betonowanie 
Betonowanie powinno być prowadzone w temperaturze powyŜej +5°C . Dopuszczalne jest 
prowadzenie betonowania przy temperaturze poniŜej +5°C , jednak wtedy wymagane jest 
zapewnienie temperatury mieszanki betonowej +20° w momencie jej ułoŜenia i ochrona 
uformowanych elementów przed utratą ciepła przez okres 7 dni. 
Natychmiast po zakończeniu betonowania radzi się pokrycie powierzchni betonu lekką 
powłoką wodoodporną, zapobiegającą wyparowywaniu wody z betonu i chroniącą beton 
przed deszczem i innymi wodami. 
Woda uŜyta do mieszanki betonowej powinna być zgodna z normą PN-B-32250 
DemontaŜ deskowania moŜe nastąpić, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej po 
uzyskaniu przez beton 2/3 projektowanej wytrzymałości. 
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5.4. Uszczelnianie. 
Materiały uszczelniające i ilość warstw wodoodpornych powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową 
 
5.5. MontaŜ elementów prefabrykowanych. 
Przy wykonaniu studzienek z elementów prefabrykowanych naleŜy wykonać: 

- płytę denną z betonu B20, posadowioną na podsypce z piasku o grubości 20cm 
- górną część ścian z typowych kręgów Ŝelbetowych 01,5m, wg. KB1-38.4.3/7/81 
- stropy z typowych płyt przykrywczych PP-164/60 wg KB l -38.4.3/1/81, lub 
Ŝelbetowych grubości 30cm 

- włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego 0600 P25 na podmurówce z cegły j.w. lub klapa stalowa  
l ,0 x l ,0m z rurą wentylacyjną 

- stopnie złazowe Ŝeliwne osadzone (zaprawa cementowa wodoszczelna) we wnękach 
kręgów  

 
5.6. MontaŜ armatury i kształtek ciśnieniowych. 
W studzienkach na sieci wodociągowej naleŜy zamontować odpowiednią armaturę i kształtki 
ciśnieniowe Ŝeliwne zgodnie z rysunkami Opisem Technicznym. Połączenie kształtek  
i armatury odbywać się będzie poprzez połączenia kołnierzowe. 
 
5.7. Zakres i warunki prowadzenia prac 
Wszystkie prace powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją techniczną, ogólnymi 
zasadami prowadzenia robót budowlanych i wytycznymi producentów poszczególnych 
materiałów 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
 
6.2. Cel kontroli jakości 
Kontrola jakości ma na celu sprawdzenie zgodności przeprowadzonych prac z dokumentacją 
techniczną. Specyfikacją Techniczną i Kontraktem. Wszystkie testy i pomiary powinny być 
wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
prac i materiałów. 
 
6.3. Kontrola jakości 
Kontrola jakości obejmuje zgodność wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na : 

- testy szczelności 
- wymiary poszczególnych Obiektów 
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i stalowych 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają; 

- lokalizacja obiektów w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu, 
- podłoŜe, na którym posadowione są poszczególne obiekty, 
- izolacja zewnętrznych ścian obiektów, 
- stan szczelnych przejść przez ściany, 
- stan połączeń elementów 
- ułoŜenie zbrojenia 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
7.3. Odbiór wstępny. 
Przy odbiorze wstępnym powinny być wykonane następujące czynności: 

- sprawdzenie zgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. Specyfikacją 
Techniczną, normami i przepisami 

- sprawdzenie protokółów odbiorów częściowych robót 
- sprawdzenie czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady poprawnej eksploatacji  
- sporządzenie protokołu odbioru technicznego prac z uwzględnieniem wniosków i 

ustaleń 
 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
8.1. Normy 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
PN-98/H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne, Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
BN-62/638-03  Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia, 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i 

Ŝelbetowe. Nazwy i określenia. 
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i Ŝelbetowe.Klasyfikacja i określenie środowiska 
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BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-98/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie- Tolerancja wymiarów 

elementów budowlanych z betonu 
PN-B-23010   Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
PN-H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
PN-H-74086   Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-H-74101   śeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
PN- 92/M-74001 Armatura przemysłowa-Ogólne wymagania i badania 
 
8.2. Inne dokumenty 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i 
rozbiórkowych.  
 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - MontaŜowych część I -
Roboty ogólnobudowlane 
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5. ODTWORZENIE   NAWIERZCHNI 
 

5.1. Drogi polne utwardzone kamieniem  
i odtworzenie poboczy 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie budowy wodociągu 
tranzytowego NIDA 2000 na odcinku Nowy Korczyn – Solec-Zdrój. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102  
i obejmują: 
• Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
• Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę 
zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna 
Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" oraz 
w specyfikacjach technicznych dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie: 
• Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
• Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
podano w specyfikacjach technicznych dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:  
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• Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
• Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie  
 
2.3. Wymagania dla materiałów  
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leŜeć między 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

  
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 

wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową  
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.  
 
Tablica 1. 

Wymagania 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

śuŜel 

Podbudowa 
Lp.  

Wyszczególnienie 
właściwości 

zasadnicza pomoc-
nicza zasadnicza pomoc-

nicza zasadnicza pomoc-
nicza 

Badania 
według 

1 Zawartość ziaren mniejszych 
niŜ 0,075 mm, % (nim) od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714 -15 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), 
nie więcej niŜ 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714 -15 

[31 
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3 Zawartość ziaren nieforemnych 
% (m/m), nie więcej niŜ 35 45 35 40 - - PN-R-06714 -16 

[4] 

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

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1] 

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

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

6 

Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niŜ 
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niŜ 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

45 
 
 

40 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 

40 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

PN-B-06714-42 

7 
Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niŜ 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-18 

8 
Mrozoodpomość, ubytek 
masy po 25 cyklach zamraŜania, 
%(m/m), nie więcej niŜ 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-19 

9 
Rozpad krzemianowy i 
Ŝelazawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niŜ 

- - - - 1 3 
PN-B-06714-37 
PN-B-06714-39 

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

1 1 1 1 2 4 PN-B-06714-28 

11 

Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu Is ≥1,00 
b) przy zagęszczeniu U≥1 ,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

PN-S-06102 

 

 
2.3.5. Materiał na warstwę odsączającą 
Na warstwę odsączającą stosuje się: 
- Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111, 
- piasek wg PN-B-11113 . 
 
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 
Na warstwę odcinającą stosuje się: 
- piasek wg PN-B-11113, 
- miał wg PN-B-11112, 
- geowłókninę o masie powierzchniowej powyŜej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 
 
2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
- cement portlandzki wg PN-B-19701, 
- wapno wg PN-B-30020, 
- popioły lotne wg PN-S-96035, 
- ŜuŜel granulowany wg PN-B-23006. 
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. 
Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego naleŜy przyjmować zgodnie z PN-S-06102, 
2.3.6. Woda 
NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250. 
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3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne".  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.  
W miejscach trudno dostępnych 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 specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem  
i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 
 

5
85

15 ≤
d

D

    (1) 
w którym: 
D15 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub 
warstwy osdsączającej, w mm, 
d85 – wymiar boku oczka sita, prze które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa, w mm 
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 JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę 
odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, 
przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 
 

2,1
90

50 ≤
O

d

     
 w którym: 
d50 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoŜa, 
w milimetrach, 
O90 -   umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 
zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być 
podawana przez producenta geowłókniny. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu 
 i wysychaniu. 
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
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 moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej 
warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona  
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
naleŜy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, 



Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000 na odcinku Nowy Korczyn – Solec-Zdrój 
 

66 

gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych  
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru 
w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w pkt 2.3 niniejszej specyfikacji technicznej. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie. 
 

Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy przy-
padająca na jedno 

badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 

2 Wilgotność mieszanki 
2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2 

dla kaŜdej partii kruszywa 
i przy kaŜdej zmianie 
kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
naleŜy pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki 
badań powinny być na bieŜąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
 
 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność naleŜy 
określić według PN-B-06714-17. 
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6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie 
rzadziej niŜ raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 
2,2 dla kaŜdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
 

2,2
1

2 ≤
E

E

 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 
2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 
w obecności Inspektora Nadzoru. 
 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano 
w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie 
 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 
Równość podłuŜna w sposób ciągły planografem albo 

co 20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu 

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 podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na 
kaŜdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 400 m2 Przed 
odbiorem: w 3 punktach, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 2000 m2 
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8 

Nośność podbudowy:  
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie spręŜyste 

 
co najmniej w dwóch przekrojach 
na kaŜde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na 
kaŜde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, 
-5 cm. 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej. 
 
6.4.3. Równość podbudowy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie  
z BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niŜ ± 5 cm. 
 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
 
6.4.8. Nośność podbudowy 
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
- ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
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Tablica 4. Cechy podbudowy 
 
 

Wymagane cechy podbudowy Maksymalne 
ugięcie spręŜyste 
pod kołem, mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 

Mpa 

Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku 
Wnoś  nie 

mniejszym niŜ,   
% 

Wskaźnik 
zagęszczenia Is   
nie mniejszy niŜ 

40 kN 50 kN od pierwszego 
obciąŜenia E1 

od drugiego 
obciąŜenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych  
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
JeŜeli szerokość podbudowy jest niniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm  
i nie zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, 
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 
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8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne".  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi  
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w specyfikacji technicznej: 

• Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
• Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
• Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
 
 
 

10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  

obcych 
3. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą   
    bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
    organicznych 
9. PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą  
    bromową 
10. PN-B-06714-3 7  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
    krzemianowego 
11. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 
12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los  
    Angeles  
13. 13. PN-B-06731 śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.  
    Badania techniczne  
14. 14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
    świr i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  
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    Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena  
    zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  
    mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia  
    kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni  
    drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  
    podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
28. BN-64/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-64/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem  
    belkowym 
30. BN-64/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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5. ODTWORZENIE   NAWIERZCHNI 
 

5.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu 
asfaltowego w związku z budową wodociągu tranzytowego NIDA 2000 na odcinku Nowy 
Korczyn – Solec-Zdrój. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu 
asfaltowego wg PN-S-96025:2000. 
Nawierzchnię z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do 
KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych", IBDiM - 
1997 wg poniŜszego zestawienia:  
 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę 
KR1 >12 
KR2 od 13 do 70 
KR3 od 71 do 335 
KR4 od 336 do 1000 
KR5 od 1001 do 2000 
KR6 >2000 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) 
Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) 
Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na 
gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) 
Mieszanka mineralno-asfaltowa ułoŜona i zagęszczona. 
1.4.4. Środek adhezyjny  
Substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie 
wodą; moŜe być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.  
1.4.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową  
Powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
1.4.6. Asfalt upłynniony  
Asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa  
Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 
1.4.8.  Próba technologiczna 
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czyjej właściwości są 
zgodne z receptą laboratoryjną. 
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1.4.9. Kategoria ruchu (KR) 
ObciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych (100 kN) na 
obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
l.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne"  
 
 
2. Materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
2.2. Asfalt 
NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. 
W zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty drogowe podane 
w tablicy 1 i 2. 
 
2.3. Polimeroasfalt 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje stosowanie asfaltu 
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 
BDiM i posiadać aprobatę techniczną. 
Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu 
podano w tablicy 1 i 2. 
 
2.4. Wypełniacz 
NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla 
wypełniacza podstawowego i zastępczego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 
 
 Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Wymagania wobec materiałów w 
zaleŜności od kategorii ruchu Lp. Rodzaj materiału nr normy 

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 

1 

Kruszywo łamane granulowane wg  
PN-B-11112:1996, PN-B-11115:1998  
a) ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) ze skał osadowych  
c) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomie-
dziowe i stalownicze) 

 
kl. I, II; gat. 1,2 

jw. 
 

jw. 

 
kl. I, II1); gat.l 

jw.2) 
 

kl. I; gat.l 

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

 
kl. I, II; gat. 1,2 

 
- 

3 świr i mieszanka  
wg PN-B-lllll:1996 

 
kl. I, II  

 
- 
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4 
Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego 
wg WT/MK-CZDP 84 

 
 

kl. I, II; gat.l, 2 

 
 

kl I; gat.l 

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

6 

Wypełniacz mineralny:  
a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia wg orzeczenia 
laboratoryjnego 

 
Podstawowy, 

zastępczy 
pyły z 

odpylania, 

 
Podstawowy 

- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 
D 50, D 70, 

D100 
D 503), D 70 

8 
Polimeroasfalt drogowy wg TWT 
PAD-97 

DE80 A,B,C, 
DP80 

DE80 A,B,C, 
DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla 
kl. I; gat. 1 
2) tylko dolomity kl. I, gat.l w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w 

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

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej  
i wzmacniającej z betonu asfaltowego 

Wymagania wobec materiałów w 
zaleŜności od kategorii ruchu Lp. Rodzaj materiału nr normy 

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 

Kruszywo łamane granulowane wg 
PN-B-11112:1996,PN-B-11115:1998  
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (ŜuŜle 
pomiedziowe i stalownicze) 

 
kl. I, II; gat. 1,2 

 
jw. 

 
kl. I, II1); gat. 

1,2 
 

kl. I; gat. 1 

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

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

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

kl. 1,11 - 

4 
Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego 
 wg WT/MK-CZDP 84  

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

1,2 

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

6 

Wypełniacz mineralny:  
a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia wg orzeczenia 
laboratoryjnego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z 

odpylania, 

 
Podstawowy 

- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy wg PN-C-
96170:1965 

D 50, D 70 D50 

8 
Polimeroasfalt drogowy wg TWT 
PAD-97 

- 
DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. 
I; gat. 1 
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Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego 
pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie 
orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą InŜyniera. 
 
2.5. Kruszywo 
W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy ł i 2. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
2.6. Asfalt upłynniony 
NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 
 
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 
NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone  
w WT.EmA-99. 
 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

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

• układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
• skrapiarek, 
• walców lekkich, średnich i cięŜkich , 
• walców stalowych gładkich, 
• walców ogumionych, 
• szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
• samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 

 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne". 
 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Transport 
asfaltów drogowych moŜe odbywać się w: 

• cysternach kolejowych, 
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• cysternach samochodowych, 
• bębnach blaszanych, 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
4.2.2. Polimeroasfalt 
Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 DBDiM 
oraz w aprobacie technicznej. 
4.2.3. Wypełniacz 
Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany moŜna 
przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem  
i uszkodzeniem worków. 
4.2.4. Kruszywo 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi  
z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin  
z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej 
w system ogrzewczy. 
 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez 
Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
- doborze składników mieszanki mineralnej, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej  
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
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Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
 

Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od kategorii 
ruchu 

KR 1 lub KR 2 od KR3 do KR 6 

Mieszanka mineralna, mm 

 
 

Wymiar 
oczek 

sit #, mm 
Zawartość 

asfaltu 

od 0 
do 20 

od 0 do 
l6 lub od 

0 do 
12,8 

od 0 do 8 
lub od 0 
do 6,3 

od 0 
do 20 

od 0 
do 201) 

od 0 
do 16 

od 0 do 
l2,8 

Przechodzi 
przez: 25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 
zawartość 
ziaren > 2,0 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
100 

80-100 
78-100 
68-93 
59-86 
54-83 
48-78 
40-70 
29-59 

 
(41-71) 
20-47 
13-36 
10-31 
7-23 
6-20 
5-10 

 
 

100 
90-100 
80-100 
69-100 
62-93 
56-87 
45-76 
35-64 

 
(36-65) 
26-50 
19-39 
17-33 
13-25 
12-22 
7-11 

 
 
 
 
 

100 
90-100 
78-100 
60-100 
41-71 

 
(29-59) 
27-52 
18-39 
15-34 
13-25 
12-22 
8-12 

 
100 

88-100 
78-100 
68-85 
59-74 
54-67 
48-60 
39-50 
29-38 

 
(62-71) 
20-28 
13-20 
10-17 
7-12 
6-11 
5-7 

 
100 

90-100 
67-100 
52-83 
38-62 
30-50 
22-40 
21-37 
21-36 

 
(64-79) 
20-35 
17-30 
15-28 
12-24 
11-22 
10-15 

 
 

100 
90-100 
80-100 
70-88 
63-80 
55-70 
44-58 
30-42 

 
(58-70) 
18-28 
12-20 
10-18 
8-15 
7-14 
6-9 

 
 
 

100 
87-100 
73-100 
66-89 
57-75 
47-60 
35-48 

 
(52-65) 
25-36 
18-27 
16-23 
12-17 
11-15 
7-9 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA, % 
m/m 

 
 
 

5,0-6,5 

 
 
 

5,0-6,5 

 
 
 

5,5-6,5 

 
 
 

4,5-5,6 

 
 
 

4,3-5,4 

 
 
 

4,8-6,0 

 
 
 

4,8-6,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym uziarnienie nietypowe dla MM betonu 
asfaltowego 

 
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1 do 7.  
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy 
ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem dla KR1 lub KR2 
 
 

Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm, od 0 do 12,8 
mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem dla KR1 lub KR2 
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8 mm, od 0 do 6,3 
mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem dla KR1 lub KR2 
 
 

 
Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy 
ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6 
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm (mieszanka  
o nieciągłym uziarnieniu) do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od 
KR3 do KR6 
 

 
 
 
Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy 
ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6. 
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Rys 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12.8 mm do 
warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6 
 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 
lp. od 1 do 5. 
Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane  
w tablicy 4 lp. od 6 do 8. 
5.2.2. Warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
podano w tablicy 5 
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej  
i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8-13 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla: próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 
lp. od 1 do 5 
Wykonana warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna 
spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej  
z betonu asfaltowego 
 

Wymagania wobec MMA i 
warstwy ścieralnej z BA w 

zaleŜności od kategorii 
ruchu 

Lp. Właściwości 

KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 
1 Moduł sztywności pełzania1), MPa nie wymaga się ≥ 14,0 

(≥18)4) 

2 Stabilność próbek wg metody 
Marshalla w temperaturze 60° C, kN 

≥ 5,52) ≥ 10,03) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w 
próbkach jw., % 

od 75,0 do 90,0 od 78,0 
do 86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o 
uziarnieniu: od 0 mm do 6,3 mm  
od 0 mm do 8,0 mm  
od 0 mm do 12,8 mm  
od 0 mm do 16,0 mm  
od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 1,5 do 
4,0 od 2,0 
do 4,0 od 
3,5 do 5,0 
od 4,0 do 
5,0 od 5,0 

do 7,0 

 
 
 

od 3,5 do 
5,0 

od 4,0 do 
5,0 od  5,0 

do 7,0 7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥98,0 ≥98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, 
dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 
2)  próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 
3)  próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 
4)  specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, 
skanalizowanym, itp.  
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Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w 
zaleŜności od 

KR 1 lub KR2 KR 3 do KR 6 
Mieszanka mineralna, mm 

Wymiar oczek 
sit 
#, mm od 0 

do 20 
od 0 
do 16 

od 0 
do 12,8 

od 0 
do 25 

od 0 
do 20 

od 0 do 
161) 

Przechodzi 
przez: 

31,5 
       25,0 

20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość 
ziaren > 2,0 
mm 

0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 

100 
87- 100 
75-100 
65-93 
57-86 
52-81 
47-76 
40-67 
30-55 

 
(45-70) 
20-40 
13-30 
10-25 
6-17 
5-15 
3-7 

 
 
 

100 
88-100 
78-100 
67-92 
60-86 
53-80 
42-69 
30-54 

 
(46-70) 
20-40 
14-28 
11-24 
8-17 
7-15 
3-8 

 
 
 
 

100 
85-100 
70-100 
62-84 
55-76 
45-65 
35-55 

 
(45-65) 
25-45 
18-38 
15-35 
11-28 
9-25 
3-9 

 
100 

84-100 
754-100 
68-90 
62-83 
55-74 
50-69 
45-63 
32-52 
25-41 

 
(59-75) 
16-30 
10-22 
8-19 
5-14 
5-12 
4-6 

 
 

100 
87-100 
77-100 
66*90 
56-81 
50-75 
45-67 
36-55 
25-41 

 
(59-75) 
16-30 
9-22 
7-19 
5-15 
5-14 
4-7 

 
 
 

100 
87-100 
77-100 
67-89 
60-83 
54-73 
42-60 
30-45 

 
(55-70) 
20-33 
13-25 
10-21 
7-16 
6-14 
5-8 

Orientacyjna 
zawartość asfaltu 
w 
MMA, %m/m 

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

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 

 
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 
13 
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy 
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem KR1 lub 
KR2. 
 
 

 
 
Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy 
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem KR1 lub 
KR2. 
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do 
warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem 
KR1 lub KR2. 
 
 

 
 
Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do warstwy 
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do 
KR6. 
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy 
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do 
KR6. 
 
 

 
 
 
Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy 
wyrównawczej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6. 
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego 
 

Wymagania wobec MMA, 
warstwy wiąŜącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej 
w zaleŜności od kategorii ruchu 

Lp. Właściwości 

KR 1 lub KR od KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania1), MPa 
nie wymaga 

się ≥ 16,0 (≥ 22)3) 

2 
Stabilność próbek wg metody Marshalla 
w temperaturze 60° C, zagęszczonych 
2x75 uderzeń ubijaka, kN 

≥ 8,0 (≥ 6,0)2) ≥ ll,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., 
%(v/v) 

od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w 
próbkach jw., % 

od 65,0 do 
80,0 

≤ 75,0 

6 

Grubość warstwy w cm z MMA o 
uziarnieniu: od 0 mm do 12,8 mm  
od 0 mm do 16,0 mm  
od 0 mm do 20,0 mm  
od 0 mm do 25,0 mm 

 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

- 

 
od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
od 7,0 do 10,0 

- 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 
48,dotyczy tylko fazy projektowania   składu MMA 
2) dla warstwy wyrównawczej 
3) specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, 
skanalizowanym, itp. 

 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
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 takŜe wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz 
zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany 
jego gęstości w zaleŜności od temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie 
składników powinno być sterowane elektronicznie. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niŜ ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do 
asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5° C. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:  
- dla D 50  od 145° C do 165° C, 
- dla D 70  od 140° C do 160° C, 
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- dla D 100  od 135° C do 160° C, 
- dla polimeroasfaltu -     wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa 
nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- z D 50 od 140° C do 170° C, 
-z D 70 od 135° C do 165° C, 
-z D l00 od 130° C do 160° C, 
- z polimeroasfaltem -     wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 
7. 
 
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm 

PodłoŜe pod warstwę Lp. Drogi i place 
ścieralną wiąŜącą i 

1 Drogi klasy 6 9 
2 Drogi klasy 9 12 

3 
Drogi klasy L i D oraz place i 
parkingi 

12 15 

 
W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, podłoŜe naleŜy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej. 
Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić 
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w specyfikacji technicznej. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 
Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w specyfikacji technicznej  
i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru  
 
Tablica  8.  Zalecane  ilości  asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej  lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego 
 

Lp. 
PodłoŜe do wykonania warstwy z 

mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub 

upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego,    kg/m2 

PodłoŜe pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 

2 
Podbudowa    z   kruszywa    
stabilizowanego mechanicznie od 0,5 do 0,7 

3 
Podbudowa  z  chudego betonu  lub 
gruntu 
stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 
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4 Nawierzchnia    asfaltowa    o    
chropowatej powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

 
5.5. Połączenie miedzywarstwowe 
KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 
ułoŜeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego,  
w ilości ustalonej w specyfikacji technicznej. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano  
w tablicy 9. 
 
 
Tablica 9.  Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego 
 

Lp. Połączenie nowych warstw 
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego  kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa 

2 
Asfaltowa warstwa 
wyrównawcza lub wzmacniająca 

od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiąŜąca od 0,1 do 0,3 
 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 
najmniej: 
- 8 h    przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
- 2 h   przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
- 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia 
jest nie niŜsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 10° C dla 
wykonywanej warstwy grubości S 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru  
(V > 16 m/s) 
 
5.7. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ 
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie  
z dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w punkcie 5.3. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść 
walca. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 
mniej niŜ: 
- dla asfaltu D 50 130° C, 
- dla asfaltu D 70 125° C, 
- dla asfaltu D 100 120° C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
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Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
Ogólne" 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza 
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić 
wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 10. 
 
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji  
wg PN-S-04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. Dopuszcza się 
wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami. 
 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 
 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność 
wypełniacza. 
 
Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

Lp. Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań Minimalna 
liczba badań na dziennej działce 

roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
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4 Właściwości kruszywa przy kaŜdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

kaŜdy pojazd przy załadunku i w 
czasie wbudowywania 

7 
Wygląd mieszanki mineralno-
asfaltowej 

jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 

jeden raz dziennie 

lp. 1 i lp.8 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 

 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa. 
 
6.3.6. 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 recepcie laboratoryjnej i specyfikacji 
technicznej. 
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru ± 2° C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi  
w specyfikacji technicznej. 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 
wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych 
metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podaje tablica 11. 
 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 

m 3 Równość poprzeczna 
warstwy 

nie rzadziej niŜ co 5m 
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
warstwy 

6 Ukształtowanie osi w planie 

pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 

dokumentacji budowy 
7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 

3000 m2 



Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000 na odcinku Nowy Korczyn – Solec-Zdrój 
 

93 

8 Złącza podłuŜne i 
poprzeczne 

cała długość złącza 
9 Krawędź, obramowanie 

warstwy 
cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 

3000 m2 12 Wolna przestrzeń w 
warstwie 

jw. 
 
6.4.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej, nie 
ograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być 
szersza z kaŜdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 
5 cm. 
6.4.3. Równość warstwy 
Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone  
wg BN-68/8931-04  nie powinny być większe od podanych w tablicy 12. 
 
Tablica 12. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 
 

Lp. Drogi i place Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiąŜąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i 

parkingi 
9 12 15 

 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 
± 1 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 
Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową,  
z tolerancją 5 cm. 
6.4.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. 
Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja 
wynosi +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 
6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 
osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 
3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane  
a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem. 
6.4.10. Wygląd warstwy 
Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
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6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 
w specyfikacji technicznej i recepcie laboratoryjnej. 
 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne" 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacja 
techniczną, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6  
i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania Ogólne"  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 
• dostarczenie materiałów, 
• wyprodukowanie   mieszanki   mineralno-asfaltowej    i   jej   transport   na   miejsce 

wbudowania, 
• posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
• skropienie międzywarstwowe, 
• rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
• obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1. Normy 
1. PN-B-11111:1996     Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

drogowych. świr i mieszanka 
2. PN-B-11112:1996     Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
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3. PN-B-11113:1996      Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  
drogowych. Piasek 

4. PN-B-11115:1998      Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego  
     do nawierzchni drogowych 
5. PN-C-04024:1991      Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie 

i transport 
6. PN-C-96170:1965     Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
7. PN-C-96173:1974     Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 
8. PN-S-04001:1967      Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumiczuych i nawierzchni bitumicznych 
9. PN-S-96504:1961      Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 
10. PN^S-96025.2000      Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 
11. BN-68/8931-04         Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
 
10.2. Inne dokumenty 

1. Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni  podatnych i półsztywnych.  IBDiM, 
Warszawa, 1997 

2. Tymczasowe    wytyczne    techniczne.    Polimeroasfalty    drogowe.    TWT-PAD-97. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

4. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości gry sów i Ŝwirów kruszonych  
z naturalnie   rozdrobnionego   surowca   skalnego   przeznaczonego   do   nawierzchni 
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 

5. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 
trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek 
mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. Informacje, 
instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

6. 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozbudowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000 na odcinku Nowy Korczyn – Solec-Zdrój 
 

96 

INFORMACJA   AKTUALIZACYJNA   O   ASFALTACH   WPROWADZONYCH 
NORMĄ   PN-EN 12591:2002 

 
1. Podstawa zmian 
W 2002 r. decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została przyjęta, metodą 
notyfikacji (bez tłumaczenia), do stosowania w Polsce norma PN-EN 12591:2002 (U), 
określające metody badań i wymagania wobec asfaltów drogowych. 
Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niŜ dotychczasowa norma PN-C-
96170:1965. 
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) są dostępne w Polsce od początku 2003 r. 
Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaŜnia dotychczas stosowanej normy PN-C-
96170:1965. Z chwilą przywołania w dokumentach kontraktowych normy 
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu produkowanego 
wg PN-C-96170:1965. 
 
2. Zmiany aktualizacyjne w specyfikacji technicznej 
Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) w specyfikacji 
technicznej, uwzględniających załoŜenia „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 
podatnych i półsztywnych" (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 1997: 
Niniejsza informacja dotyczy równieŜ innych specyfikacji technicznych uwzględniających 
roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego. 
 
3. Zalecane lepiszcza asfaltowe 
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów  
w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnił zalecenia 
doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych w „Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych", który był podstawą opracowania 
specyfikacji technicznych 
Nowe zalecenia przedstawia tablica 1. 
 
Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych według 
przeznaczenia mieszanki i obciąŜenia drogi ruchem 
 

Kategoria ruchu Typ mieszanki i 
przeznaczenie 

Tablica zał. 
A KTKNPP 

KR1-2 
KR3-4 KR5-6 

Beton asfaltowy do 
podbudowy 

Tablica A 50/70 35/50 35/50 

Beton asfaltowy do 
warstwy wiąŜącej 

Tablica C 50/70 

35/50 DE30 
A,B,C 
DE80 

A,B,C DP30 
DP80 

35/50 DE30 
A,B,C DP30 
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Mieszanki minerałno-
asfaltowe do warstwy 
ścieralnej (beton 
asfaltowy, mieszanka 
SMA, mieszanka 
MNU) 

Tablica E 
50/70 DE80 
A,B,C DE150 
A,B,C1 

50/70 DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C1 

DE30 A,B,C 
DE80 AAC1 

 
Uwaga: 1 - do cienkich warstw  
Oznaczenia: 
KTKNPP  -Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
SMA      - mieszanka mastyksowo-grysowa,  
MNU      - mieszanka o nieciągłym uziarnieniu, 
35/50      - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg  

PN-C-96170:1965,  
50/70       - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg 

PN-C-96170:19ó5,  
DE, DP   - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. 

Polimeroasfalty drogowe.Informacje, instrukcje zeszyt 54, DBDiM, Warszawa 
1997 

 
4. Wymagania wobec asfaltów drogowych 
W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg i Mostów  
w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ustalił wymagane 
właściwości dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica 2. 
 
Tablica 2.      Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów 
drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U)  
z dostosowaniem do warunków polskich 
 

Rodzaj asfaltu Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 20/30 | 35/50 | 50/70 70/100 100/150 160/220 250/330 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 
Penetracja w 25°C 

O.lmm 
PN-EN 
1426 

20-30 35-50 50-70 70-100 100-150 160-220 250-330 

2 Temperatura 
mieknienia 

°C PN-EN 
1427 

55-63 50-58 46-54 43-51 39-47 35-43 30-38 

3 
Temperatura zapło-
nu, nie mniej niŜ 

°c 
PN-EN 
22592 

240 240 230 230 230 220 220 

4 
Zawartość składni-
ków rozpuszczal-
nych, nie mniej niŜ 

%m/m 
PN-EN 
12592 

99 99 99 99 99 99 99 

5 

Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek lub 
przyrost) nie więcej 
niŜ 

%m/m 
PN-EN 
12607-1 

0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0 

6 
Pozostała penetracja 
po starzeniu, nie 
mniej niŜ 

% 
PN-EN 
1426 

55 53 50 46 43 37 35 

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE 
KRAJOWE 

8 
Zawartość parafiny, 
nie więcej niŜ 

% 
PN-EN 
12606-1 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

9 
Wzrost temp. mięk-
nienia po starzeniu, 
nie więcej niŜ 

°C 
PN-EN 
1427 

8 8 9 9 10 11 11 

10 
Temperatura łamli-
wości, nie więcej niŜ 

°c 
PN-EN 
12593 

Nie ok-
reśla 
się 

-5 -8 -10 -12 -15 -16 

 


