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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST – 08.00 

 

ROBOTY DROGOWE 

(kod 45233120-6) 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) 

 

Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 

 

Klasa robót - 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu 

 

Kategoria robót - 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

 

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach 
zadania pn: „Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów 
odwodnionych”. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. ZAKRES PRAC OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu prac drogowych, zgodnie z Dokumentacją Projektową - 
opis techniczny i rysunki. 

1.3.1. ZAKRES PRAC REALIZOWANYCH W RAMACH ROBÓT DROGOWYCH OBEJMUJE M.IN.: 

 wykonanie nawierzchni projektowanych dróg wewnętrznych, placów manewrowych, 

 rozbiórkę części istniejącej nawierzchni dróg wewnętrznych, 

 odtworzenie nawierzchni. 

Odtworzenie nawierzchni wykonać w układzie i grubości warstw konstrukcyjnych jak w nawierzchni 
istniejącej. 

Nawierzchnię placu manewrowego i dróg wykonać przy założeniu parametrów jak dla ruchu KR3/a 
(zgodnie z Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.). Wymagane minimalne parametry konstrukcyjne placu i dróg:  

 płyta gr. 20cm z betonu klasy C30/37 w klasie ekspozycji XC4; XD2; XF3,   

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego o frakcji 0/31,5mm stabilizowanego 
mechanicznie grubości 20cm – po zagęszczeniu,  

 warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o WP>35 i CBR 25 lub żwiru przepuszczalnego 
(frakcja 2/6mm), zagęszczonego do IS≥1,00, grubości 20cm. 

Układ warstw projektowanej nawierzchni z kostki betonowej – dojścia i opaski obiektów: 

 nawierzchnia z kostki betonowej typu „polbruk”, grubości 6cm, 

 podsypka piaskowa, grubości 10cm. 

Krawężniki drogowe, betonowe 22x15cm oraz 30x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 
5cm (spoiny wypełnione zaprawą cementowo-piaskową) oraz na ławie betonowej, z betonu C12/15. 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm należy wykonać na podsypce cementowo – piaskowej 
grubości 5cm . 

1.3.2. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH ORAZ ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące: 

 inwentaryzacja stanu istniejącego (pomiary geodezyjne i dokumentacja fotograficzna), 
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 geodezyjne wytyczanie, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich głównych 
elementów oraz/lub roboty pomiarowe wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów,  

 utrzymanie i likwidacja terenu budowy,  

 utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami,  

 działania ochronne zgodnie z warunkami bhp,  

 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,  

 utrzymywanie drobnych urządzeń i narzędzi,  

 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  

 zabezpieczenie robót przed wodą opadową,  

 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń, wynikających z robót 
wykonywanych przez wykonawcę wraz z kosztami utylizacji i składowania na wysypisku,  

 inwentaryzacja powykonawcza.  

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty tymczasowe: 

 roboty przygotowawcze i pomocnicze, 

 wykonanie i demontaż szalunków, 

 pielęgnację betonu ułożonego w konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych, 

 zagęszczenie i ubicie materiałów drogowych,  

 oznakowanie terenu prac (zabezpieczenie przed osobami postronnymi), 

 pielęgnacja wykonanej nawierzchni, 

 montaż wszystkich elementów dodatkowych przy wykonaniu elementów podstawowych,  

 prace porządkowe. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
zgodne ze w Części ogólnej PFU, Dokumentacją Projektową oraz z określeniami podanymi w 
pozostałych Specyfikacjach Technicznych. 

Uwaga: Grubości warstw należy traktować jako grubości po zagęszczeniu. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

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

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

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

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 



 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                     6   

ST-8.00 „Roboty drogowe”  

Nazwa zamówienia: „Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych” 

Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-05 

 

Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 
Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

Warstwa mrozoochronna – warstwa, które głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 

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

Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona według 
wzoru: 

ds

d
IS




  

gdzie: 

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

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988,  

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
według wzoru: 

U=d60/d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% ziarn gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% ziarn gruntu, (mm), 

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
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Podbudowa z chudego betonu – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej i stwardniałej mieszanki 
betonowej o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6MPa i nie większej niż 9MPa po 28 dniach 
wiązania. 

Chudy beton – materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w 

ilości 57 % w stosunku do kruszywa oraz optymalnej ilości wody, który po zakończeniu procesu  

Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 
(100kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność ze Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacją projektową i poleceniami 
Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Części ogólnej PFU. 

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, warunkami odbioru robót 
ogólnobudowlanych i sztuka budowlaną. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej. Do 
wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

 ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 

 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 
późniejszymi zmianami), 

 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, 
z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 
w/w ustawy. 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni 
lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować materiały, zgodnie 
z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami: 

 kruszywo łamane o frakcji 0/31,5mm do wykonania warstw podbudowy zasadniczej wg PN-EN 
933-1:2012 i PN-EN 13043:2004, 

 piasek na podsypki oraz warstwę odsączającą wg PN-EN 13242, 

 woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca 
wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z 
produkcji betonu, 

 chudy beton klasy C8/10 – podbudowa zasadnicza, 
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 beton C12/15 w klasie ekspozycji X0 - ława betonowa pod krawężniki drogowe, betonowe oraz 
obrzeża betonowe (beton wg PN-EN 206:2014-04), 

 beton C30/37 w klasie ekspozycji XC4; XD2; XF3– betonowa płyta nawierzchniowa (beton wg 
PN-EN 206:2014-04), 

 cement wg PN-EN 197-1:2012, 

 obrzeża betonowe 30x8cm, prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji, z betonu 
klasy min. C25/30 wg PN-EN 1340:2004, 

 krawężniki drogowe 22x15cm, oraz 30x15cm prefabrykowane belki betonowe stanowiące 
ograniczenie powierzchni dróg od powierzchni przyległych np. chodników, trawników itp., z 
betonu klasy min. C35/45, odpowiadające wymaganiom wg PN-EN 1340:2004, 

 kostka brukowa grubości 6cm oraz 8cm, z betonu o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 
50MPa dla klasy "50", wg PN-EN 1338:2005, 

 inne drobne materiały pomocnicze. 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

2.2.1. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

Materiałem do wykonania podbudowy/nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków lub ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

2.2.1.1 Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2012 powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę), podbudowę jednowarstwową lub 
nawierzchnię, 

 1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej 
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2.2.1.2 Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1: 

Lp 
Wyszczególnienie 
właściwości 

Wymagania 

Badani
a 
według 

Kruszywa naturalne Kruszywa łamane Żużel 

Podbudowa 

Zasadnicz
a 

Pomocnicz
a 

Zasadnicz
a 

Pomocnicz
a 

Zasadnicz
a 

Pomocnicz
a 

1 
Zawartość ziarn 
mniejszych niż 0,075 
mm, % (m/m) 

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 

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

5 10 5 10 5 10 
PN-B-
06714 

3 

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

35 45 35 40 - - 
PN-B-
06714 

4 

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

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-
04481 

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-
64/893
1 

6 

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

 
35 
 
 
30 

 
45 
 
 
40 

 
35 
 
 
30 

 
50 
 
 
35 

 
40 
 
 
30 

 
50 
 
 
35 

 
PN-B-
06714 
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pełnej liczby obrotów, 
nie więcej niż 

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

2,5 4 3 5 6 8 
PN-B-
06714 

8 

Mrozoodporność, 
ubytek masy po 25 
cyklach zamraża- 
nia, %(m/m), nie 
więcej niż 

5 10 5 10 5 10 
PN-B-
06714 

9 

Rozpad krzemianowy 
i żela- 
zawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej niż 

- - - - 1 3 

PN-B-
06714 
PN-B-
06714 

1
0 

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

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 

1
1 

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

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
 
80 
120 

 
 
60 
- 

 
PN-S-
06102 

Wymagania w zakresie odtworzenia nawierzchni gruntowej, ulepszonej z kruszywa łamanego o 
grubości warstwy 15cm należy przyjąć j.w. dla podbudowy zasadniczej. 

2.3. CHUDY BETON 

Właściwości cementu 

Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5. Cement powinien spełniać wymagania podane w PN-
EN 197-1:2002. 

Cement użyty do chudego betonu powinien być sypki, bez zawartości grudek. Dostawy i 
przechowywanie cementu 

Do podbudowy z chudego betonu należy użyć cementu dostarczonego luzem. 

Rozpoczęcie rozładunku z każdej dostawy możliwie po przedłożeniu Deklaracji Zgodności producenta. 
Niezależnie od Deklaracji Zgodności producenta Wykonawca ma obowiązek badania dla każdej dostawy 
czasu wiązania, stałości objętości i 28 dniowej wytrzymałości cementu i przedstawiania wyników 
Inżynierowi. 

Na budowie powinny znajdować się co najmniej dwa silosy na cement izolowane dostępu wilgoci. 

Cement z każdego silosu może być użyty do produkcji po zaakceptowaniu przydatności przez Inżyniera. 
pojemność silosów zależy od wymaganej wydajności według zasady, że dzienna produkcja może 
odbywać się tylko z jednego silosu. 

Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy od 3 miesięcy. 

Właściwości kruszyw 

Należy stosować kruszywo naturalne (żwiry, pospółki i piasek) i kruszywo łamane. 

Uziarnienie kruszywa powinno mieścić się w granicach podanych w poniższej tabeli według PN-S-
96013. 

                          Tabela 2. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu. 
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Sito Kwadratowe (mm) Przechodzi przez sito (%) 

31,5 100 

16 60 80 

8 40 65 

4 25 55 

2 20 45 

1 15 35 

0,5 7 20 

0,25 2 12 

0,125 0 5 

 

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 
szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

Właściwości kruszywa powinny być określone na podstawie badań laboratoryjnych wykonanych 
zgodnie z PN-EN 933-1:2012. 

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych, bez domieszek gliny i związków siarki. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania szczegółowe określone w poniższej tabeli 3. 

Lp. Właściwość Wymagania 

1. Zawartość pyłów mineralnych poniżej 0,063 mm, % 
nie więcej niż 

4 

2. Zawartość zanieczyszczeń organicznych Barwa cieczy nad kruszywem nie 
ciemniejsza od barwy wzorcowej 

3. Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż 0,5 

4. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach w 
metodzie bezpośredniej, % nie więcej niż 

10 

5. Nasiąkliwość wagowa frakcji większych od 2 mm, % 
nie więcej niż 

5 

6. Zawartość ziarn nieforemnych, 5 nie więcej niż 30 

7. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, % nie 
więcej niż 

1 

 

Dostawy i przechowywanie kruszyw 

Kruszywa powinny pochodzić ze źródeł wcześniej akceptowanych przez Inżyniera. Kruszywa należy 
gromadzić w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji kruszyw. 
Ilość zgromadzonych zapasów kruszyw powinna zapewnić ciągłą produkcję mieszanki betonowej, bez 
przestojów. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych kruszywa, potwierdzające 
jego przydatność do produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, Wykonawca może przewieść 
kruszywa z pryzm do zasieków węzła betoniarskiego i stosować do wytwarzania mieszanki betonowej. 

Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować 
wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. 
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Domieszki chemiczne 

Po otrzymaniu zgody Inżyniera, wydanej na podstawie badań laboratoryjnych, można stosować 
domieszki chemiczne opóźniające wiązania i twardnienie betonu. Domieszki musza posiadać Aprobatę 
Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej lub Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. 

2.3.1. NAWIERZCHNIA BETONOWA 

Cement podstawowy i zasadniczy składnik betonu. W celu zapewnienia nawierzchni betonowej 
odpowiednich właściwości cement powinien spełniać wymagania podane w tabeli 8.  

                                                                                   Tabela 8 

                            

Kruszywo 

Do produkcji betonu najlepiej nadają się kruszywa pochodzące z następujących skał: granit, bazalt, 
czyste wapienie, dolomity i skały metamorficzne typu gnejs, łupek krystaliczny. Stosuje się kruszywa 
łamane i żwirowe płukane. Maksymalny wymiar ziaren wynosi 31,5mm. Kruszywo powinno 
odpowiadać zerowemu stopniowi potencjalnej reaktywności alkalicznej. Wymagania dla kruszywa 
łamanego do nawierzchni betonowych podano w tabeli 9.  

                                                                                   Tabela 9. 
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Wymagania dla kruszywa żwirowego do nawierzchni betonowych przedstawiono w tabeli 10.  

                                                                                  Tabela 10. 

        

                                                    Tabela 11 – wymagania dla kruszywa drobnego:  

 

Woda 
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Zaleca się, aby wodą zarobową była woda wodociągowa. W przypadku korzystania z innych źródeł 
należy wykonać badania jej składu. Woda zarobowa nie może zawierać składników, które mogłyby mieć 
negatywny wpływ na przebieg wiązania i twardnienia betonu. Woda powinna spełniać wymagania 
polskiej normy. 

2.3.2. KOSTKA BETONOWA 

Wymagania wobec betonowej kostki, ustalone wg PN-EN 1338:2005 do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu: 

Lp. Cecha 
Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   

1.1 

Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości < 100 mm 
≥ 100 mm 

C 

Długość szerokość grubość 
 
± 2 ± 2 ± 3 
± 3 ± 3 ± 4 

Różnica pomiędzy 
dwoma po-
miarami grubości, 
tej samej kostki, 
powinna być ≤ 3 
mm 

1.2 

Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), 
przy długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm 

C 

Maksymalna (w mm) 
wypukłość wklęsłość 
 
1,5 1,0 
2,0 1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 
Odporność na zamrażanie/rozmraża-nie 
z udziałem soli odladzających (wg klasy 
3, zał. D) 

D 
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, 
przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F 

Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 
długości rozłupania 

2.3 Trwałość (ze względu na wytrzymałość) F 
Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 
normalna konserwacja 

2.4 
Odporność na ścieranie (wg klasy 3 
oznaczenia H normy) 

G i H 

Pomiar wykonany na tarczy 

szerokiej ściernej, wg 
zał. G normy – badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie 
alternatywne 

≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I 

jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifo-wana lub 
polerowana – zadawalająca odporność, 
jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość pomierzoną wg 
zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J 

górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków, 
nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 
ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 
 
 
 
 
3.3 

Tekstura 
 
 
 
 
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały element) 

J 

kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 
tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 
odbiorcę, 
ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami 
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 we właściwościach surowców i zmianach warunków 
twardnienia nie są uważane za istotne 

W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy j/w (np. na 
nawierzchniach wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki 
należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1338:2005. 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie 
środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek 
tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 
początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 
występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 
przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3.3. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ, DO ZAPRAW I DO WYPEŁNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W 
NAWIERZCHNI 

Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni: 

 na podsypkę piaskową pod nawierzchnię: 

o piasek naturalny wg PN-EN 13242, 

o piasek łamany (0,075 2) mm wg PN-EN 13242. 

 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: 

o mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania PN-EN 13242+A1:2010, cementu powszechnego użytku spełniającego 
wymagania PN-EN 197-1:2012 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 
13242+A1:2010. 

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej: 

o piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242+A1:2010, 

o piasek łamany (0,075 2) mm wg PN-EN 13242+A1:2010. 

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej: 

o zaprawę cementowo-piaskową 1:4. 

2.3.4. ELEMENTY BETONOWE, PREFABRYKOWANE 

Krawężniki i obrzeża wg PN-EN 1340:2004 wyprodukowane metodą wibroprasowania, przeznaczone 
dla budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny z projektem 
oraz właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5%. Wg wykazu: krawężniki drogowe 
22x15cm oraz obrzeża betonowe 30x8cm. Sposób postępowania w przypadku elementów jezdni z 
odzysku j.w. identycznie jak w przypadku nawierzchni z materiałów z odzysku. 

Ława betonowa z oporem pod krawężniki powinna być wykonana z betonu klasy C12/15.  

2.4. GEOSIATKA SZKLANA 

 wytrzymałość na rozciaganie wzdłużne [kN/m]: 120 ( przy wydłużeniu 3%), 

 wytrzymałość na rozciąganie w poprzek [kN/m]: 120 (przy wydłużeniu 3%). 
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3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące maszyn budowlanych określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych ST - 00.00 "Wymagania ogólne". 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, 
sprzęt: 

 równiarki lub układarki kruszywa, 

 mieszarka do betonu, 

 walce gładkie, stalowe, statyczne, 

 walce ogumione, ciężkie 

 sprężarki i skrapiarki, 

 przewoźnych zbiorników na wodę, 

 mechanicznych urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 

 szczotek mechanicznych lub innych urządzeń czyszczących,  

 zagęszczarki płytowej z osłoną z tworzywa sztucznego, 

 ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 
trudnodostępnych,  

 ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania, 

 koparki, 

 spycharki, 

 samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym,  

 narzędzia brukarskie,  

oraz inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

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

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

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

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Części ogólnej PFU. 

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować m.in. następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy 5-10t 
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 samochód dostawczy 0,9t, 

 samochód skrzyniowy z podnośnikiem 1,0t; 

Uwaga: 

Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami STWiORB, PZJ oraz projektu organizacji 
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, odkształceń 
oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na środkach transportu i 
przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.  

Krawężniki drogowe i obrzeża betonowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Ogólne warunki wykonania robót są zawarte w Części ogólnej PFU. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

5.2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.2.1. ROBOTY POMIAROWE 

5.2.1.1 Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 
do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające ich charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę 
wszystkich punktów pomiarowych. 

5.2.1.2 Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a 
także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami robót. 
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Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

5.2.1.3 Wyznaczenie placów  

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

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

5.2.1.4 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi jezdni i placu na powierzchni 
terenu. Do wyznaczania powyższych krawędzi należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 

5.2.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Zakres prac rozbiórkowych: 

 rozbiórka konstrukcji jezdni,  

 rozbiórka elementów jezdni takich jak krawężników i oporników betonowych, drogowych oraz 
obrzeży betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem, 

Materiały rozbiórkowe za wyjątkiem materiałów przeznaczonych do ponownego wbudowania 
stanowią własność Wykonawcy i odtransportowane będą na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń 
D. U. Nr 62 z dnia 20.06. 2001 Ustawa 628 z 27.04. 2001 „O odpadach”. 

5.2.3. ODWODNIENIE PASA ROBÓT ZIEMNYCH 

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych 
tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.2.4. KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

5.2.4.1 Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca może przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża po zakończeniu i odebraniu robót 
związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu oraz robót związanych z wymianą gruntu i 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie 
za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  
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5.2.4.2 Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Korytowanie wykonywać poprzez mechaniczne odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub 
na hałdę. Koryta pod jezdnię i plac wyprofilować zgodnie ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi.  

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, samochodowy. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz 
błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. 

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

Jeżeli rzędne przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to 
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża, jego powierzchnię należy dogęścić 3–4 
przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie 
z PN 88/B-04481 (metoda I lub II).  

 Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is): 

 
Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is 

Kategoria ruchu  
KR3÷KR6 

Kategoria ruchu  
KR1÷KR2 

Górna warstwa o grubości 
20cm 

1.00 1.00 

Na głębokości od 20 do 50cm 
od powierzchni robót 
ziemnych lub terenu 

1.00 0.97 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej z 
tolerancją od - 20% do +10%.  

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

5.2.4.3 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

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

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej 
warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualne zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.  
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5.2.5. KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI, ŁAWY, OBRZEŻA  

Pod krawężniki i oporniki oraz ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie 
gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego 
profilu. 

Wskaźnik zagęszczenia podłoża gruntowego koryta nie powinien być mniejszy niż 0,98 według 
normalnej metody Proctora. 

Krawężniki ustawiać należy na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15. Ławy 
betonowe wykonać należy w deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki 
betonowej. Ławy należy pielęgnować przez polewanie wodą. W ławach co 50m stosować szczeliny 
dylatacyjne wypełnione bitumiczną masa zalewową. 

Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych i/lub 
zgodnie ze stanem istniejącym. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać 1cm, wypełniać należy 
żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową o ile nie podano sposobu w dokumentacji 
technicznej. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym starannie ubitym. Pobocze uformować do wymaganego profilu. Krawężniki 
obramowujące jezdnię powinny być ustawiane na ławach betonowych z oporem, wykonanych w 
szalowaniu. Rzędne wykonanych ław powinny być zgodne z niweletą i będą sprawdzane geodezyjnie co 
około 50m, odchylenie od rzędnych projektowanych nie może być większe niż 2cm. Profil podłużny 
górnej powierzchni powinien być zgodny z niweletą drogi i będzie sprawdzany trzymetrową łatą 
brukarską Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią krawężnika i opornika nie może być większy niż 
1cm. 

Obrzeża betonowe ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 według osi podanych punktów 
wysokościowych. Wymagania dotyczące ław i obrzeży j.w. przy krawężnikach.  

Spoiny obrzeży betonowych nie powinny przekraczać 1cm, wypełniać należy żwirem, piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową o ile nie podano sposobu w dokumentacji technicznej. Zewnętrzne 
ściany obrzeża betonowego zasypać piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym starannie ubitym. Pobocze uformować do wymaganego profilu. 

5.2.6. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA / PODSYPKA PIASKOWA 

Warstwę odsaczającą należy wykonać z piasku średnioziarnistego o grubości warstwy 15cm. 
Powierzchnie podsypki należy wyrównać do wymaganego profilu. Zagęszczanie warstwy piasku - 
mechanicznie z polewaniem wodą do momentu uzyskania stopnia zgęszczenia IS≥1,0. Dopuszczalne 
odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1cm. 

Wbudowanie podsypki powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych w 
niezawilgocone koryto gruntowe. Zabrania się układania podsypki w deszczu. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie robót ziemnych w temperaturze przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Prac nie należy wykonywać w okresie 
zimowym.  

Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, między innymi rozpoczęcie i zakończenie 
przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć.  

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić podsypkę do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na 
ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
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5.2.7. PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

5.2.7.1 Przygotowanie podłoża 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu 
do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem (1): 

5
85

15 
d

D
 

gdzie: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, 

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

2,1
90

50 
O

d
 

gdzie: 

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się 
na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 

5.2.7.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 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. 

5.2.7.3 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

 Wymagane wartości ugięć i nośności warstwy podbudowy z kruszywa łamanego: 

Wyszczególnienie wartości Wymagania 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 
30cm w Mpa 
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wtórny E2 
stosunek modułów E2/E1 

200 
<2,2 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod kołem samochodu o obciążeniu 57,5 
kN mierzone za pomocą belki Benkelmana 

 
do 0,7 mm 

 Procedura badań wg „Instrukcji badań podłoża dla warstw podbudowy”. 

5.2.7.4 Odcinek próbny 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 
właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej 
grubości warstwy po zagęszczeniu, 

 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka 
próbnego powinna wynosić od 400 do 800m2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu 
wskazanym przez Inżyniera. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera. 

5.2.7.5 Utrzymanie podbudowy 

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

5.2.7.6 Zagęszczenie i obróbka powierzchni 

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 

Jakiekolwiek operacje zagęszczenia i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 
dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. 

Przerwy w zagęszczeniu warstw nie mogą przekraczać 30 minut. Zagęszczenie należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normą metodą 
Proctora według PN-B-04481, cylinder typu dużego, II metoda oznaczenia. Zalecana metodą pomiaru 
gęstości szkieletu mieszanki w podbudowie jest metodą piasku kalibrowanego. 

Wilgotność mieszanki w chwili zakończenia zagęszczenia nie powinna odbiegać o +10%, - 20% od 
wilgotności optymalnej.  

5.2.8. PODBUDOWA ZASADNICZA Z CHUDEGO BETONU 

Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi 
w punkcie „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.  

Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
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Jeżeli warstwa chudego betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy 
ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi podbudowy 
według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości warstwy 
mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w 
sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania 
warstwy podbudowy. 

5.2.8.1 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 
optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w 
sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 

5.2.8.2 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 
Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych 
wypadkach, określonych w ST lub za zgodą Inżyniera. 

Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20cm, po 
zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić 
najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inżyniera. 

Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Zagęszczanie 
podbudów o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami 
podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o 
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać 
się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. 
Pojawiające się w czasie wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być 
natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną 
głębokość i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 
określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481, cylinder typu dużego, II-ga metoda 
oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 

Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 

5.2.8.3 Spoiny robocze 

Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych spoin 
roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie. 

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego 
pasa podbudowy, należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy podbudowie 
wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy wcześniej obciąć pionową 
krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas podbudowy. W podobny sposób należy 
wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi 
we wcześniej wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem 
zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 
60 minut. 
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Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie 
podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30cm dla spoiny podłużnej i 1m dla 
spoiny poprzecznej. 

5.2.8.4 Nacinanie szczelin 

Zaleca się w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej 
wykonanie szczelin pozornych, w początkowej fazie twardnienia podbudowy, na głębokość około 35% 
jej grubości. 

W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego 
przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych 
jest konieczne. 

Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, 
aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 

Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 

5.2.8.5 Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed 
uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 
ruch, na własny koszt.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 
jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

5.2.9. NAWIERZCHNIA BETONOWA  

Rozróżnia się dwa zasadnicze metody wbudowywania mieszanek betonowych: 

 w deskowaniu ślizgowym, 

 w deskowaniu stałym (prowadnicach). 

Metoda ślizgowa polega na wbudowywaniu mieszanki za pomocą maszyny, która formułuje 
nawierzchnię, ograniczając ją z boków za pomocą deskowań ślizgowych, będących częścią składową 
maszyny. 

Metoda w deskowaniu stałym polega na wbudowywaniu mieszanki betonowej między stałymi 
deskowaniami złożonymi z drewnianych belek lub ceowników, przytwierdzonych do podłoża za pomocą 
szpilek. 

Rozkładanie betonu odbywa się albo ręcznie, albo za pomocą równiarek lub spycharek. 

Zagęszczanie betonu powinno się odbywać za pomocą wibratorów wgłębnych lub powierzchniowych. 
Dla grubości mniejszych od 20cm dopuszcza się zagęszczanie z użyciem wibratorów powierzchniowych 
(listew wibracyjnych). 

Tabela 25. Wymagania dotyczące temperatury powietrza (Tp) i betonu (Tb) podczas układania 
nawierzchni: 
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W razie konieczności wykonywania nawierzchni w temperaturze powietrza poniżej +5°C należy podjąć 
specjalne środki zabezpieczające, do których zalicza się: 

 zwiększenie ilości cementu w składzie betonu, 

 zastosowanie cementu o wyższej wytrzymałości początkowej (wyższym cieple hydratacji), 

 podgrzewanie dodawanej wody lub podgrzewanie kruszywa do betonu. 

Dodawaną wodę o temperaturze przekraczającej +70°C należy zmieszać z kruszywem przed dodaniem 
cementu. 

Jeżeli układanie betonu odbywa się w temperaturze powietrza przekraczającej +25°C, należy 
kontrolować temperaturę świeżego betonu w miejscu wbudowywania. Temperatura ta nie powinna 
przekraczać + 30°C. 

W celu zapobiegania niekorzystnym wpływom wysokich temperatur na beton należy zastosować środki 
zapobiegawcze, takie jak: 

 ochładzanie podłoża przez nawilżanie, 

 zraszanie grubego kruszywa wodą. 

5.2.10. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ  

5.2.10.1 Przygotowanie podłoża 

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z 
projektowanymi/istniejącymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. Grunty podłoża 
powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. 

5.2.10.2 Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułożenie warstwy ścieralnej na podsypce cementowo-piaskowej lub 
piaskowej. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni obejmują: 

 wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, oporników i/lub obrzeży), 

 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej i piaskowej, 

 ułożenie nawierzchni z ubiciem, 

 wypełnienie szczelin – spoin, 

 pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
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5.2.10.3 Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową i/lub ze stanem 
istniejącym w terenie. 

Krawężniki i oporniki drogowe lub obrzeża betonowe zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do 
układania nawierzchni. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu 
kostek/płytek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji obrzeży.  

5.2.10.4 Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową i/lub z zakresem robót 
zgodnie z punktem 0. przedmiotowej ST.  

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się.  

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10MPa, R28 = 14MPa. 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni od 3 do 4m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni 
należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z 
suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni o około 20m. 

Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 

5.2.10.5 Układanie nawierzchni  

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne nawierzchni powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i/lub stanem istniejącym, a w przypadku braku wystarczających ustaleń 
Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni nawierzchni Inżynier może polecić 
Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować materiały dostarczone w tej samej partii materiału, w której 
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru. 

Układanie nawierzchni z kostki betonowej można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.  

Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 
dokładnością. Materiały nawierzchni do układania mechanicznego nie mogą mieć dużych odchyłek 
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wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w 
odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być 
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

Nawierzchnię układa się około 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia położona obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10mm 
powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, opornikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 
uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarczą itp.). 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym. 

Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na całe. 

Szerokość spoin pomiędzy elementami nawierzchni powinna wynosić od 3mm do 5mm. 

Po ułożeniu nawierzchni spoiny należy wypełnić: 

 piaskiem, jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej; 

 zaprawą cementowo-piaskową, jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej. 

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 
lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczami z 
piórami gumowymi. 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 
transportu podano w w Części ogólnej PFU, 

 wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów, 

 wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie 
z PZJ) na Terenie Budowy, 

 wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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6.2. KONTROLE I BADANIA LABORATORYJNE 

 Badania kontrolne i laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do 
akceptacji, 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż 
w terminie i w formie określonej w PZJ, 

 badania kontrolne obejmują wszystkie roboty. 

6.3. BADANIA JAKOŚCI ROBÓT W CZASIE BUDOWY 

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

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji Technicznej, 
muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

6.3.1.1 Roboty pomiarowe 

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

6.3.1.2 Rozbiórka elementów jezdni  

Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowości transportu i składowania 
materiałów uzyskanych podczas rozbiórki. 

6.3.1.3 Wykonanie robót ziemnych (uzupełnienie wykopów) 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 

Wypełnienie wykopów podsypką piaskową: 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 badania przydatności gruntów do zasypki, 

 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki, 

 badania zagęszczenia kolejnych warstw, 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

 zapewnienie stateczności skarp, 

 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

 dokładność wykonania wykopu (usytuowanie i wykończenie). 

6.3.1.4 Dokładność wykonania robót 

Dokładność wykonania robót ma być sprawdzana z zastosowaniem sprzętu geodezyjnego generującego 
dane numeryczne odpowiednie dla zastosowanego oprogramowania. 

Sprawdzenia należy wykonać w przekrojach oddalonych od siebie nie więcej niż 30m. 
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Badania te będzie prowadził Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru. 

6.3.1.5 Badania sprawdzające 

Laboratorium Inżyniera będzie wykonywało badania sprawdzające z częstotliwością określoną przez 
Inżyniera. 

 Zakres badań: 

Lp. Rodzaje badań Badania 
przed 
rozpocz. 
robót 

Badania 
w czasie 
robót 

Badania 
po wykonaniu 
budowli lub 
jej części 

Laboratorium 
Wykonawcy 

1 Sprawdzenie zgodności z 
Dokumentacją 
Projektową 

- + + + 

2 Sprawdzenie kształtu 
przekroju poprzecznego i 
pochyleń skarp 

- + + + 

3 Badanie odkształcalności 
podłoża nawierzchni 

- - + + 

4 Badanie zagęszczenia i 
nośności gruntów 

- + + + 

 

6.3.1.6 Koryto, profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża: 

 Szerokość koryta - 1 raz na 100m 

 Równość podłużna – co 20m,  

 Równość poprzeczna - 1 raz na odcinku 100m, 

 Spadki poprzeczne *) – 1 raz na odcinku 100m, 

 Rzędne wysokościowe - co 100m 

 Ukształtowanie osi w planie *) - co 100m 

 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża - w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

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

w punktach głównych łuków poziomych 

W zakres kontroli jakości wykonywania robót wchodzą: 

 sprawdzenie szerokości koryta i profilowanego podłoża, która nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10cm i -5cm. 

 sprawdzenie nierówności podłużnych koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-
metrową łatą. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą 
przekraczać 20mm. 
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 sprawdzenie spadków poprzecznych koryta i profilowanego podłoża, które powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 sprawdzenie różnic pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża 
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2cm. 

 sprawdzenie osi w planie, która nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5cm. 

 sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża który nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy – w punkcie 5.2.4. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych nie powinna być 
większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-EN 1097-5:2008. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

Postępowanie z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

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

6.3.1.7 Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa łamanego  

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

Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań: 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna 
liczba badań na 
dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  
2 600 

2 Wilgotność mieszanki  

3 Zagęszczenie warstwy 1 próbka na 100 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.1. 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymogami. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z 
rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki powinny być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. 

Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda II), z tolerancją +10%, -20%. 

Wilgotność należy określać wg PN-EN 1097-5:2008. 



 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                                                     31   

ST-8.00 „Roboty drogowe”  

Nazwa zamówienia: „Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego osadów odwodnionych” 

Nr zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-05 

 

Zagęszczenie  

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 

W przypadku gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych i wykonywać nie rzadziej niż raz 
na 100 m2 lub wg zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy: 

2,2
1

2 
E

E
 

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

Wymagania dotyczące cech geometrycznych 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy z kruszywa: 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość  1 raz na 100m 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20m łatą  

3 Równość poprzeczna 1 raz na 100m 

4 Spadki poprzeczne*) 1 raz na 100m 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie sprężyste 
 

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

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 

Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. Na jezdniach bez 
krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co 
najmniej 15cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą lub planografem. Nierówności 
poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać: 

 10mm dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni, 
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 20mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach należy dowiązać do stanu istniejącego, z tolerancją 

 0,5%. 

Rzędne wysokościowe warstwy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2cm. 

Grubość warstwy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

 dla podbudowy zasadniczej i nawierzchni  10% 

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

Nośność warstwy 

 moduł odkształcenia zgodny z poniższą tablicą „cechy warstwy”,  

 ugięcie sprężyste zgodny z poniższą tablicą „cechy warstwy”, 

 Cechy warstwy: 

 
Warstwy 
z kruszywa o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym 
niż, % 

Wymagane cechy warstwy 

 
Wskaźnik 
zagęszczenia IS 
nie 
mniejszy niż 

 
Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30cm, MPa 

40 kN 50 kN 
od 
pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia 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 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy 

Niewłaściwe cechy geometryczne warstwy  

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

Niewłaściwa grubość warstwy 

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

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

Niewłaściwa nośność warstwy 

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

6.3.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 

6.3.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.); 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót; 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Kontroli podlegają: 

 spadek poprzeczny, 

 grubość podsypki, tolerancja ± 1cm, 

 cechy geometryczne nawierzchni: sprawdzenie równości nawierzchni, profilu podłużnego i 
przekroju poprzecznego,  

 sprawdzenie równoległości, szerokości i wypełnienie spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania). 

6.3.2.2 Badanie pochylenia nawierzchni 

Sprawdzanie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy 
pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi i/lub zgodnie ze stanem istniejącym (inwentaryzacją 
stanu istniejącego) nie powinny być większe niż 0,2%. 

6.3.2.3 Badanie rzędnych niwelety nawierzchni 

Sprawdzanie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie 
mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie 
powinny się różnić od projektowanych i/lub zgodnie ze stanem istniejącym (inwentaryzacją stanu 
istniejącego) więcej niż o ± 1cm. 

6.3.2.4 Badanie równości nawierzchni 

Sprawdzanie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób ciągły, a w 
przypadku jego braku, za zgodą Inżyniera, łatą 4metrową, co najmniej w jednym losowo wybranym 
miejscu, na każde 50m2 odebranej nawierzchni. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 
5mm. 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostki betonowej przedstawia tabela. Tabela 
Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 
Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 
punktach charakterystycznych  
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3 
Rzędne wysokościowe, równość 
podłużna i poprzeczna, spadki 
poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

6.3.3. KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI, ŁAWY, OBRZEŻA  

6.3.3.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.); 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót; 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

Kontroli podlegają:  

 sprawdzenie ław: zgodność profilu, wymiary ław, równość górnej powierzchni ław, 

 sprawdzenie zagęszczenia ław, 

 sprawdzenie odchylenia linii ław od projektowanego kierunku,  

 sprawdzenie odchylenia krawężników i oporników oraz obrzeży od projektowanego kierunku 
i/lub zgodnie ze stanem istniejącym (inwentaryzacja stanu istniejącego), 

 sprawdzenie odchylenia niwelety górnej płaszczyzny krawężnika i opornika od niwelety 
projektowanej i/lub zgodnie ze stanem istniejącym (inwentaryzacja stanu istniejącego), 

 sprawdzenie równości górnej powierzchni krawężników i oporników oraz obrzeży,  

 dokładność wypełnienia spoin; 

6.3.3.2 Badania równości górnej powierzchni 

Sprawdzanie poprzez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100m ławy lub krawężnika (opornika, 
obrzeża) trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy lub krawężnika (opornika, 
obrzeża) i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm.  

6.3.3.3 Badanie wymiarów ław 

Sprawdzenie w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 

6.3.3.4 Badanie odchylenia ław od projektowanego kierunku 

Dopuszczalne odchylenie nie może przekraczać ± 2cm na każde 100m wykonanej ławy.  

6.3.3.5 Badanie odchylenia krawężników, oporników i obrzeża od projektowanego kierunku 

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej niwelety i/lub niwelety zgodnej ze stanem istniejącym 
(inwentaryzacja stanu istniejącego), wynosi ± 1cm na każde 100m ustawionego krawężnika (opornika, 
obrzeża). 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz ustalone warunki odbioru wykonanych robót 
(elementy ustalone w Wykazie cen - Cześć IV SiWZ) – nie przewiduje się wykonywania obmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W wymagania dotyczące odbioru robót podano w Części ogólnej PFU. 

 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. OGÓLNE WYMAGANIA  

Warunki płatności zostały ustalone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), CZĘŚĆ IV -
WYKAZ CEN.  

9.2. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu w Rozbiciu 
Ceny ryczałtowej (Wykazie Cen) muszą być ujęte w cenie elementów dotyczących robót podstawowych. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

 dokumentacja projektowa,  

 aktualne normy, 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: 

 Przedmiar Robót. 

 Projekt Budowlany (z elementami Projektu Wykonawczego). 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

10.2. NORMY  

 PN-EN 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 
poziomych oznakowań dróg. 

 PN-EN 206:2014-04 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

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

 PN-EN 197 1-4:2002 Cement. Część 1 do 4 

 PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 

 PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań. 

 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
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 PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

 PN-87/S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, 
określenia. 

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

 PN-84/S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego. 

 PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem. Wymagania i badania. 

 PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 
badania. 

 PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu cementowego pod 
nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 

 PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 PN-60-/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 

10.3. INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 

 Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt – Warszawa 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, na 
podstawie którego przyjmuje się konstrukcje nawierzchni ciągów komunikacyjnych w 
zależności od kategorii ruchu. 

 

 


