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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru przebudowy drogi w miejscowości Hipolitów. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową drogi (ul. 

Hipolitowska) w miejscowości Hipolitów gmina Halinów. 

  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych specyfikacjami technicznymi. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

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

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

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

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

ruchu pieszych. 

1.4.3. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

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

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 

Wykonawcą i projektantem. 

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

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

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

1.4.6. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 

konstrukcji nawierzchni. 

1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

1.4.8. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

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

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 
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1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

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

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

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

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

głębokości przemarzania. 

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

nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 

wykonania nawierzchni. 

1.4.13. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.16. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.17. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

      Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 

Wykonawcy, 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. 
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 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 

projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 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 SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a)     Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 

projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 

zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 

budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 

bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie: 

a)    podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  
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1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. 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 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością.  

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki materiałów. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 

realizacji robót.  

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy  i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i 

niezapłaceniem 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, 

w terminie przewidzianym umową. 
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 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 

usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 

błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu 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 

rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

Inżyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia 

jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  

 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

      organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

      organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

      sposób zapewnienia bhp.,  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

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

legalizacja, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
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      sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 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 Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania 

jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik 

projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową.  

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 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. 

 

6.4. Badania i pomiary 

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

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. 
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 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów 

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 

producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 

kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

1.     certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2.     deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

  Polską Normą lub 

  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 

na 3 dni przed tym terminem. 

 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 

projektu na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do płatności 

na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami SST. 

 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a)     odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b)     odbiorowi ostatecznemu, 

c)    odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór ostateczny robót 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

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

od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

SST. 

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

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

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 

i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1.       dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2.       szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

3.       recepty i ustalenia technologiczne, 
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4.       książki obmiarów (oryginały), 

5.       wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

ew. PZJ, 

6.       deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ, 

7.       opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

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

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

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest wielkość (kwota) ryczałtowa zawarta w umowie. 

 Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 

projektowej. 

 Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

      robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

      wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

      wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

      koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

      podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 

nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  organizacji ruchu obejmuje: 

(a)   opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje: 

(a)   oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

(b)  utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje: 

(a)   usunięcie wbudowanego oznakowania, 

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.     Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 

z późniejszymi zmianami). 

2.     Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r Nr 204, poz. 

2086 z późniejszymi zmianami). 
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową drogi (ul. 

Hipolitowska) w miejscowości Hipolitów gmina Halinów. 

  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z rozbiórką: 

       krawężników, obrzeży i krawężników, 

       chodników, 

       nawierzchni z mieszanki min.-asf. oraz betonowej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

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

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany 

sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

       ładowarki, 

       samochody ciężarowe, 

       młoty pneumatyczne, 

       piły mechaniczne, 

       koparki. 
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4. TRANSPORT 

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Materiał z rozbiórki 

nadający się do ponownego wykorzystania należy wywieść w miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. Pozostałe usunięte materiały z rozbiórki stają się własnością 

wykonawcy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub 

wskazanych przez Inżyniera. 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

SST lub przez Inżyniera. 

 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. 

 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny 

być usunięte z terenu budowy. 

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

zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 

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

opadowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg: 

       dla chodnika - m
2
 (metr kwadratowy), 

       dla krawężnika, opornika, obrzeża, - m (metr),       

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Podstawą płatności jest wielkość (kwota) ryczałtowa zawarta w umowie.  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Przy kalkulowaniu kosztu robót należy uwzględnić: 

a) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 

       odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

       zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

       załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

       wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki chodników: 

       ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów 

chodnikowych, 

       ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z 

ułożeniem na poboczu, 

       zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 

       załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

       wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na 

zimno ogólnego przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na 

gorąco 

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem 

gładkim, okrągłym i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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Roboty ziemne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową drogi (ul. 

Hipolitowska) w miejscowości Hipolitów gmina Halinów. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

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

skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt 

skalisty. 

1.4.6. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową. 

1.4.7. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  

ds

d
sI






 
gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], 

(Mg/m
3
), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, (Mg/m
3
). 

1.4.8. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 

określona wg wzoru:  
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1

2
0

E

E
I 

 
gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 

  

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

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

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

 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy powinny być wywiezione przez Wykonawcę 

na odkład i stają się jego własnością. Grunt i materiał nadające się do ponownego 

wykorzystania należy wywieść w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.   

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.), 

  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być 

podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 

zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania do odbioru robót ziemnych 

6.2.1. Równość  

 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 

przekraczać 3 cm. 

6.2.2. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być 

zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie 

można określić wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z 

normą PN-S-02205:1998. 

  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 

lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 

koszt. 

 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za 

obniżoną jakość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

      Jednostka obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Podstawą płatności jest wielkość (kwota) ryczałtowa zawarta w umowie 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-

02480:1986 

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-

04481:1988 

Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-

04493:1960 

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

4. PN-S-

02205:1998 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

10.2. Inne dokumenty 

8. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 

1998. 

9. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 

1997. 
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D – 08.01.01 

 

Krawężniki 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową drogi (ul. 

Hipolitowska) w miejscowości Hipolitów gmina Halinów. 

  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z ustawieniem krawężników: 

 betonowych na ławie betonowej z oporem, 

 betonowych wtopionych na ławie betonowej na przejściach dla pieszych, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

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

normami. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 

 krawężniki betonowe, 

 piasek na podsypkę i do zapraw, 

 cement do podsypki i zapraw, 

 woda, 

 materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

  

2.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 

betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z 

BN-80/6775-03/01. 

 

2.3. Beton i jego składniki 
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2.3.1. Beton do produkcji krawężników 

     Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy B 25 i B 30.  

 Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 

 nasiąkliwością, poniżej 4%, 

 ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 

 mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250. 

2.3.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej 

niż „32,5” wg PN-B-19701. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.3.3. Kruszywo 

  

           Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 

  

2.3.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 . 

 

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-

06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 

portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

 

2.5. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 

a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250, którego składniki powinny 

odpowiadać wymaganiom punktu 2.3. 

 

2.6. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna 

odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 

 

3. SPRZĘT 

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport krawężników 

  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 

  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej 

z nachyleniem w kierunku jazdy.   

 

4.2. Transport pozostałych materiałów 

       Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 

 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 

transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 

przed rozpyleniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 

najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

 

5.2. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

5.3. Ława betonowa 

 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w 

szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 

Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym 

należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

 

5.4. Ustawienie krawężników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 

krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
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 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub 

na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Wypełnianie spoin 

 Szczeliny pomiędzy krawężnikami nie powinny przekraczać szerokości 4 mm i 

powinny pozostać wolne. Co 50 m należy wykonać szczeliny dylatacyjne szerokości 8 mm 

wypełnione masą zalewową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi  do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 

1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów 

należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 

stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w 

narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 

zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników 

betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 

odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm.  

6.2.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 

 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 

b) Wymiary ław. 

 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 

c) Równość górnej powierzchni ław. 

 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 

każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 

 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać               

1 cm. 

d) Zagęszczenie ław. 

 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m.  
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e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 

cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 

c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 

górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

           Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie ławy, 

 wykonanie podsypki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Podstawą płatności jest wielkość (kwota) ryczałtowa zawarta w umowie. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Przy kalkulowaniu kosztu wstawienia krawężnika należy uwzględnić: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta pod ławę, 

 wykonanie szalunku, 

 wykonanie ławy, 
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 wykonanie podsypki, 

 ustawienie krawężników na podsypce (cementowo-piaskowej), 

 wypełnienie spoin krawężników na łukach zaprawą, 

 zalanie spoin masą zalewową, 

 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

  2. PN-B-06250 Beton zwykły 

  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 

8. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

11. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 

wymagania i badania 

12. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 

obrzeża chodnikowe 

13. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową drogi (ul. 

Hipolitowska) w miejscowości Hipolitów gmina Halinów. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

 Tablica 1. 

    Wymagania   

  

Lp. 

  

Wyszczególnienie Kruszywa naturalne 
  

Badania 

  właściwości Podbudowa według 

    zasadnicza   

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 

mm, % (m/m) 

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

niż 
5 

PN-B-06714-15  

3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 
35 

PN-B-06714-16  

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

%(m/m), nie więcej niż 

  

1 
PN-B-04481  

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-krotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-

04481, % 

od 30 do 70 BN-64/8931-01  

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 

liczby obrotów, nie więcej niż 

  

  

35 

  

30 

  

  

PN-B-06714-42  

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 
2,5 

PN-B-06714-18  

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 

cyklach zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej niż 

  

5 

PN-B-06714-19  

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 

zawy łącznie, % (m/m), nie więcej niż 

  

- 

PN-B-06714-37  

PN-B-06714-39  

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu 

na SO3, %(m/m), nie więcej niż 

  

1 

PN-B-06714-28  

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 

kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

  

  

80 

120 

  

  

PN-S-06102 

  

Woda: 

Należy stosować wodę wg PN-B-32250. 

  

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, i żwiru, spełniająca 

wymagania niniejszej specyfikacji. 

 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 
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4. TRANSPORT 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

 

5.1. Przygotowanie podłoża 

 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 

cząstek gruntu do podbudowy.  

 

5.2. 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. kruszyw.   

 

5.3. 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 20 cm 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 według 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. 

 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać 

przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

 

5.4. 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 
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uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji materiałów.  

 

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 ora 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 (m
2
) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m
2
 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1 
dla każdej partii kruszywa 

i przy każdej zmianie 

kruszywa 

  

 6.3.2. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 . 

6.3.3. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 
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 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12.

 Zagęszczenie podbudowy 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 konstrukcyjnej podbudowy. 

  

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w 

pkt 2.1 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 

w obecności Inżyniera. 

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

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 podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 

m łatą  

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*
)
 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 400 m
2
 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

2000 m
2
 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

  

  

co najmniej w dwóch przekrojach na 

każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 

m 

 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

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

+10 cm, -5 cm.  

6.4.3. Równość podbudowy  
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 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z BN-68/8931-04 .  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać 10 mm. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z 

tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

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

 10%, 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  

określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 

głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 

materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 

cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 

koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy 

szerokości pasa ruchu, dołożenie 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 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. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 

zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 

podbudowy. 

” pkt 6.3. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 

kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wielkość (kwota) ryczałtowa zawarta w umowie 

 

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 ziarn 

  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-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

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

planografem i łatą 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej 

kostki betonowej na chodnikach i zjazdach z ulicy do posesji. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową drogi (ul. Hipolitowska) w miejscowości 

Hipolitów gmina Halinów. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki betonowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 

sobą trwale w fazie produkcji. 

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

normami. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania 

2.1.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.1.2.  Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 

60 mm, a na zjazdach do posesji 80mm.   

 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości   3 mm, 

 na szerokości  3 mm, 

 na grubości   5 mm. 
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 Kostka użyta na chodniki powinna być koloru szarego. Kostka użyta na zjazdy 

powinna być koloru czerwonego. 

 

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

 Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w 

tablicy 1. 

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 

Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co 

najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

  

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg 

PN-B-06250: 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, %, nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości 

     próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

  

brak 

5 

  

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie 

więcej niż 
4 

  

2.1.5. Cement 

 Na podsypkę cementowo – piaskową powinien być użyty cement portlandzki marki 25 

i odpowiadać normie PN-88/B-3000. 

2.1.6.  Piasek 

  

           Piasek do wykonywania podsypki powinien odpowiadać normie PN-86/B-06712 

 

2.1.7. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250 [5]. 

 

3. SPRZĘT 

 Nawierzchnie można układać ręcznie. 

 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 

sztucznego. 
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4. TRANSPORT 

 Kostki betonowe układane są warstwowo na palecie, pakowane w folię i spinane 

taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Koryto pod chodnik 

 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 

mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. 

 Dopuszczalna tolerancja dla głębokości wykonanego koryta wynosi   1cm, a dla 

szerokości koryta  5cm. 

 

5.2. Podsypka cementowo - piaskowa 

 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zagęszczona i profilowana w stanie wilgotnym.. 

 

5.3. Podbudowa 

 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 

specyfikacji dla podbudowy z chudego betonu. Wskażnik zagęszczenia nie powinien być 

mniejszy niż 1,00 według normalnej metody Proctora. 

 

5.4. Układanie chodnika i zjazdów z betonowych kostek brukowych 

 Kostkę układa się na podsypce cementowo - piaskowej w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. 

 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 

przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 

 Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 

osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 

walca. 

 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i 

zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - 

może być zaraz oddany do użytkowania. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie 

pomiary i badania koryta i dostarczyć je Inżynierowi.  

Pomiary i badania Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą 

zachowanie wymagań jakości, ale też nie rzadziej niż podano w odpowiednich punktach 

specyfikacji. 

 

 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 

odpowiednimi SST. 

 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

 głębokości koryta:  

 o szerokości do 3 m:   1 cm,  

 o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

 szerokości koryta:  5 cm. 

6.2.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

pkt 5.3 niniejszej SST.  

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i zjazdów 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

pkt 5.5 niniejszej SST: 

 pomierzenie szerokości spoin, 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika i zjazdów 

6.3.1.  Sprawdzenie równości chodnika 

 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 

każde 150 do 300 m
2
 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż 

raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

6.3.2. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
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 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 150 do 300 m
2
 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej 

niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej 

kostki betonowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Podstawą płatności jest wielkość (kwota) ryczałtowa zawarta w umowie. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Przy kalkulowaniu kosztu wykonania 1 m
2
 chodnika (wjazdu) z brukowej kostki 

betonowej należy uwzględnić: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

 wykonanie koryta, 

 wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, 

 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-68/8931-

01 

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 

 

 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – 08.03.01 

 

Betonowe obrzeża chodnikowe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 

 

 

 
 

SPIS TREŚCI 

 

 

 

 

1. WSTĘP 54 

1.1. Przedmiot SST 54 

1.2. Zakres stosowania SST 54 

1.3. Zakres robót objętych SST 54 

1.4. Określenia podstawowe 54 

2. MATERIAŁY 54 

2.1. Stosowane materiały 54 

2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne 54 

2.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 54 

2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 55 

2.5. Beton i jego składniki 55 

2.6. Materiały na ławę i do zaprawy 55 

3. SPRZĘT 55 

3.1. Sprzęt do ustawiania obrzeży 55 

4. TRANSPORT 55 

4.1. Transport obrzeży betonowych 55 

5. WYKONANIE ROBÓT 56 

5.1. Wykonanie koryta 56 

5.2. Podsypka (ława) pod obrzeże 56 

5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 56 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 56 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 56 

6.2. Badania w czasie robót 56 

7. OBMIAR ROBÓT 57 

8. ODBIÓR ROBÓT 57 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 57 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 57 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 57 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 57 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 57 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 58 

   

   

   

   



54 

 

   

   

   

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża 

chodnikowego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową drogi (ul. Hipolitowska) w miejscowości 

Hipolitów gmina Halinów. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 

lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

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

normami. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 

 obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01 

 żwir lub piasek do wykonania ław, 

 cement wg PN-B-19701, 

 piasek do zapraw wg PN-B-06711. 

 

2.2. Betonowe obrzeża chodnikowe – wymagania techniczne 

 Betonowe obrzeża chodnikowe niskie (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 

 Oznaczenie: obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 

2.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 1. 

 Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
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Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 

l  8 

b,   h  3 

2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 

formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

  

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  

wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi 

w mm 

2 

Szczerby 

i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie 

górne (ścieralne) 
niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 

powierzchnie: 

  

  liczba, max 2 

  długość, mm, max 20 

  głębokość, mm, max 6 

  

2.5. Beton i jego składniki 

        Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. 

 

2.6. Materiały na ławę i do zaprawy 

 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111, a piasek - 

wymaganiom PN-B-11113.  

 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Transport obrzeży betonowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 

projektowanej. 

 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 

 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem 

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 

5.2. Podsypka (ława) pod obrzeże 

 Pod obrzeża należy stosować podsypkę (ławę) ze żwiru o grubości 3 do 5 cm.  

Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczanie z 

polewaniem wodą. 

 

5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i 

ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 

ustaleniami dokumentacji projektowej. 

 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji. 

 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 

uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 

1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
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 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 

1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami 

tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez 

przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości 

określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.1, 

b) podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 

 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonane koryto, 

 wykonana podsypka. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Podstawą płatności jest wielkość (kwota) ryczałtowa zawarta w umowie 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Przy kalkulowaniu kosztu wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego należy 

uwzględnić: 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie koryta, 

 rozścielenie i ubicie podsypki, 

 ustawienie obrzeża, 

 wypełnienie spoin, 

 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 

 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 

8. BN-80/6775-

03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 

i badania 

9. BN-80/6775-

03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i 

obrzeża. 
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia 

kamiennego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową drogi (ul. 

Hipolitowska) w miejscowości Hipolitów gmina Halinów. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem podbudowyw z tłucznia kamiennego.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z 

jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

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

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023, są: 

 kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112, 

 woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
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2.3. Wymagania dla kruszyw 

 Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-

11112: 

 tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

 kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 

 kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112.  

 Do podbudowy należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2.  

 

2.4. Woda 

 Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być 

studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

 

3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 

b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 

c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 

d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 

grubego klińcem, 

e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 

f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 

g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
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5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w SST 

D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.  

 Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie według 

zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.  

 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu 

mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Kruszywo grube powinno 

być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 

zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 

statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 

podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 

przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 

dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 

kierunku jej górnej krawędzi. 

 W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa 

grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa 

grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co 

najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co 

najmniej 16 kN/m
2
. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 

wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. 

Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy 

powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa 

grubego. 

 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 

szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 

jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 

kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

 

5.4. Utrzymanie podbudowy 

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

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
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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. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji.  

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 1. 

  

Tablica 1.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

    Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne 

ilości badań 

na dziennej 

działce 

roboczej 

Maksymalna 

po- 

wierzchnia 

podbu- 

dowy na 

jedno 

badanie (m
2
) 

1 

2 

3 

Uziarnienie kruszyw 

Zawartość zanieczyszczeń obcych w 

kruszywie 

Zawartość ziarn nieforemnych w 

kruszywie 

  

2 

  

600 

4 

5 

6 

7 

Ścieralność kruszywa 

Nasiąkliwość kruszywa 

Odporność kruszywa na działanie mrozu 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 

i przy każdej zmianie 

źródła pobierania 

materiałów 

  

  

6.3.2. Badania właściwości kruszywa 

 Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej 

zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.  
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy2.  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem 

albo co 20 m łatą na każdym 

pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy:w 3 punktach 

na każdej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 400 

m
2 

Przed odbiorem: w 3 

punktach, lecz nie rzadziej niż 

raz na 2000 m
2
 

  

6.4.2. Szerokość podbudowy 

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

+10 cm, -5 cm.  

6.4.3. Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04.  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 15 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. Grubość podbudowy 

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

- dla podbudowy zasadniczej  2 cm, 

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.  
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy 

i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 

cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 

koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy 

szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie 

materiału i powtórne zagęszczenie. 

 

6.5.2. Niewłaściwa grubość 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 

wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 

wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją 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. Koszty poniesie Wykonawca. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia 

kamiennego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

 Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wielkość (kwota) ryczałtowa zawarta w umowie  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 

  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 

  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 

  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

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

planografem i łatą. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw 

konstrukcyjnych nawierzchni. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową drogi (ul. 

Hipolitowska) w miejscowości Hipolitów gmina Halinów. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem 

następnej warstwy nawierzchni.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIALY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

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

 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

  Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest     

kationowe emulsje średniorozpadowa wg WT.EmA-1994. 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 

 Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94.  
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2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia 

 Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

wynosi 04 do 1,2 km/m
2
.Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od 

rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.5. Składowanie lepiszczy 

 Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego 

jakości. 

 Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych 

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 

 Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na 

dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 

 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez 

producenta. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

 Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 sprężarek, 

 zbiorników z wodą, 

 

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza.  

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

zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10% od ilości założonej. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport lepiszczy 

 Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, 

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

emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału i brudu.  

 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

 Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej 

oczyszczenia. 

 Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w 

miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

 Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziale 20 do 40
0
C.  

  

 Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas 

niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji.  

 Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 

zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko 

niezbędny ruch budowlany.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne 

skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia 

wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do 

skropienia. 
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6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 

 Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca 

powinien kontrolować dla każdej dostawy lepkość wg EmA-94. 

 

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

 Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 

- m
2
 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 

- m
2
 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest wielkość (kwota) ryczałtowa zawarta w umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji 

nawierzchni z betonu asfaltowego. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową drogi (ul. 

Hipolitowska) w miejscowości Hipolitów gmina Halinów. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z 

betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000. 

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  ułożona i zagęszczona. 

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu 

do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa 

na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 

asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu 

sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.9. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

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

 

2.2. Asfalt 

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. 

W zależności od rodzaju warstwy należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. 

 

2.3. Wypełniacz 

 Należy 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 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów                

 nr normy 

1 Kruszywo łamane granulowane 

wg PN-B-11112:1996, PN-B-

11115:1998 

a) ze skał magmowych i 

przeobrażonych 

b) ze skał osadowych 

c) z surowca sztucznego (żużle 

pomie-dziowe i stalownicze) 

 

 

kl. I; gat.1 

jw. 

 

jw. 

2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996  

 

kl. I; gat.1 

3 Żwir i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996  

 

kl. I,  

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego 

wg WT/MK-CZDP 84  

 

kl. I; gat.1 

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

6 Wypełniacz mineralny: 

a) wg PN-S-96504:1961 

 

b) innego pochodzenia wg  

orzeczenia laboratoryjnego 

 

podstawowy, 

zastępczy 

pyły z odpylania, 

popioły lotne  

7 Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965  

D 50 
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Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów  

 nr normy 

1 Kruszywo łamane granulowane wg 

PN-B-11112:1996, PN-B-

11115:1998  

a) z surowca skalnego 

b) z surowca sztucznego (żużle 

pomiedziowe i stalownicze) 

 

 

kl. I, II; gat.1, 2 

 

jw. 

2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996  

 

kl. I, II; gat.1, 2 

3 Żwir i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996  

 

kl. I, II 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego 

wg WT/MK-CZDP 84  

 

kl. I, II; 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, 

popioły lotne 

7 Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965  

 

D 50, D 70 

 

Dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły 

lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera. 

 

2.4. Kruszywo 

 W zależności od warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 

 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami. 

 

2.5. Asfalt upłynniony 

 Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-

96173:1974. 
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2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

 Należy 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

powinien wykazać się możliwością 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 ciężkich , 

 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

 cysternach kolejowych, 

 cysternach samochodowych, 

 bębnach blaszanych, 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.2. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 

materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

 Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
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4.2.3. Kruszywo 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę betonu asfaltowego należy 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 

wyposażonej w system ogrzewczy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 

wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w 

obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 

próbek wykonanych wg metody Marshalla. 

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 także wstępne, powinno być wagowe i 

zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy 

uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Tolerancje dozowania 

składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz 

nie więcej niż   2 % w stosunku do masy składnika. 

 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 

termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5
o
 C. 

 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

- dla D 50   od 145
o
 C do 165

o
 C, 

- dla D 70  od 140
o
 C do 160

o
 C, 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 

wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa 
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nie powinna być wyższa o więcej niż 30
o
 C od maksymalnej temperatury mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

- z D 50                od 140
o
 C do 170

o
 C, 

- z D 70   od 135
o
 C do 165

o
 C, 

 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i 

równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

 Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe: 

Podłoże pod warstwę 

ścieralną wiążącą i 

wzmacniającą 

12 15 

 W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych, podłoże należy 

wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

 Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 

emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Powierzchnie czołowe 

krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem 

uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 

 Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym 

przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia 

międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. 

 Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza co najmniej 8h. 

 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 

otoczenia jest nie niższa od +5
o
 C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 10

0
 C dla 

wykonywanej warstwy grubości   8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-

asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 

16 m/s). 

 

5.7. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną 

w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 

z dokumentacją projektową. 

 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 

temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
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 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem 

przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 

 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. 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 Inżyniera. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

 

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 Inżynierowi 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 3. 

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 z tolerancją określoną 

w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

 Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

 Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność 

wypełniacza. 
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Tablica 3. 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 

wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 

Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 

500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w 

czasie wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-

asfaltowej 

jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki 

mineralno-asfaltowej pobranej w 

wytwórni 

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 każdej zmianie kruszywa należy 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 SST. 

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
o
 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 

podanymi w  SST. 

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. 
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6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy 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 4. 

Tablica 4. 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 podłużna 

warstwy 

każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 

m 

3 Równość poprzeczna 

warstwy 

nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 

warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 

poprzecznej oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w 

planie 

dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 

3000 m
2
 

8 Złącza podłużne i 

poprzeczne 

cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie 

warstwy 

cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 

3000 m
2
 

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 niżej położonej, 

nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna 

być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej 

jednak niż 5 cm. 
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6.4.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-

68/8931-04 nie powinny być większe od : 

- warstwa ścieralna 9 mm 

- warstwa wiążąca 12 mm 

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 %.  

6.4.8. Złącza podłużne 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. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 

ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu 

asfaltowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli 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 

 Podstawą płatności jest wielkość (kwota) ryczałtowa zawarta w umowie. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m
2
 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 krawężników, 

 skropienie międzywarstwowe, 

 rozłożenie 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. Żwir i mieszanka 

  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

  3. PN-B-11113:1996 

 

4.PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla 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 
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drogowych 

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

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 

  9. PN-S-96504:1961 

 

10. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 

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

i łatą 

 

10.2. Inne dokumenty 

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 

1997 

13.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 

instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

14.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, 

CZDP, Warszawa, 1984 

15.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). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

                Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni 

asfaltowych na zimno. 

1.2. Zakres stosowania SST 

                Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową drogi (ul. 

Hipolitowska) w miejscowości Hipolitów gmina Halinów.         

1.3. Zakres robót objętych SST 

                Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno. 

                Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno może być wykonywane w celu: 

-      uszorstnienia nawierzchni, 

-      profilowania, 

-      napraw nawierzchni 

oraz przed wykonaniem nowej warstwy. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej 

odzyskanej z nawierzchni. 

1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania 

górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

                Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

                Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

                Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do frezowania 

                Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni 

asfaltowej na zimno na określoną głębokość. 

                Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie 

wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po 
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frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni) Inżynier może dopuścić frezarki 

sterowane mechanicznie. 

                Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. 

Przy lokalnych naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości 

skrawanych elementów nawierzchni. Przy frezowaniu całej jezdni szerokość bębna 

skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 m. 

                Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik 

sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki transportu. 

                Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z 

przeznaczeniem odzyskanego materiału do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się 

frezowanie współbieżne, tzn.  takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest 

zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą Inżyniera może być dopuszczone frezowanie 

przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest przeciwny 

do kierunku ruchu frezarki. 

                Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi 

powinny, być zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić 

frezarki bez tego systemu: 

a)     na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 

b)    na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 

                Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach 

jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

                Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sfrezowanego materiału 

                Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby 

zapewnić pracę frezarki bez postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami 

transportowymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

                Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie frezowania 

                Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń 

zgodnych z dokumentacją projektową i SST. 

                Jeżeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułożenia nowej 

warstwy ścieralnej, to jej tekstura powinna być jednorodna, złożona z nieciągłych prążków 

podłużnych lub innych form geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i 

estetyczny wygląd. 

                Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to 

wówczas, ze względów bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 
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a)     należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 

b)    przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych pionowych 

krawędzi nie może przekraczać 40 mm, 

c)     przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii 

krawężnika (ścieku) dopuszcza się większy uskok niż określono w pkt b), ale przy 

głębokości większej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania, 

d)    krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. 

5.3. Uszorstnienie warstwy ścieralnej 

                Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, które 

charakteryzują się małą szorstkością spowodowaną polerowaniem przez koła pojazdów, 

albo nadmiarem asfaltu. 

                Frezarka powinna ściąć około 12 mm warstwy ścieralnej tworząc szorstką 

makroteksturę powierzchni. Zęby skrawające na obwodzie bębna frezującego powinny być 

tak dobrane, aby zapewnić regularną rzeźbę powierzchni po frezowaniu. 

5.4. Profilowanie warstwy ścieralnej 

                Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówności podłużnych i małych 

kolein lub innych deformacji. Jeżeli frezowanie obejmie całą powierzchnię jezdni i nie 

będzie wbudowana nowa warstwa ścieralna, to frezarka musi być sterowana elektronicznie 

względem ustalonego poziomu odniesienia, a szerokość bębna frezującego nie może być 

mniejsza od 1800 mm. 

                Jeżeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na części jezdni to frezarka 

może być sterowana mechanicznie, a wymiar bębna skrawającego powinien być zależny od 

wielkości robót i zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.5. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy lub warstw 

asfaltowych 

                Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem 

ustalonego poziomu odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. 

Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość projektowaną z dokładnością ± 5 mm. 

5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni 

                Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub 

wszystkie warstwy nawierzchni na głębokość określoną w dokumentacji projektowej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

                Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych 

6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów 

                Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno 

podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na 

zimno 
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Lp. Właściwość nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Równość podłużna łatą 4-metrową co 20 metrów 

2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 20 metrów 

3 Spadki poprzeczne co 50 m 

4 Szerokość frezowania co 50 m 

5 Głębokość frezowania na bieżąco, według SST 

6.2.2. Równość nawierzchni 

                Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-

68/8931-04 [1] nie powinny przekraczać 6 mm. 

6.2.3. Spadki poprzeczne 

                Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.4. Szerokość frezowania 

                Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w 

dokumentacji projektowej z dokładnością ± 5 cm. 

6.2.5. Głębokość frezowania 

                Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w 

dokumentacji projektowej z dokładnością ± 5 mm. 

                Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia 

kilku lub wszystkich warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku 

wymagania powinny być określone w SST w dostosowaniu do potrzeb wynikających z 

przyjętej technologii naprawy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

                Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

                Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

                Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 8. 

                Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 

pkt 6 dały wyniki pozytywne. 



 

94 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

                Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

                Cena wykonania 1 m
2 
 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 

-      prace pomiarowe, 

-      oznakowanie robót, 

-      frezowanie, 

-      transport sfrezowanego materiału, 

-      przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

                

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy   

1. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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OZNAKOWANIE  PIONOWE 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru oznakowania pionowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową drogi (ul. Hipolitowska) w miejscowości Hipolitów gmina 

Halinów. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, 

w postaci: 

 znaków ostrzegawczych, 

 znaków zakazu i nakazu, 

 znaków informacyjnych oraz kierunku i miejscowości, 

 znaków uzupełniających i tabliczek do znaków drogowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stały znak drogowy pionowy - składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z 

konstrukcji wsporczej.  

1.4.2. Tarcza znaku -   płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób 

trwały umieszczone jest lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej 

ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami 

ochronnymi  zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego znaku.  

1.4.3. Lico znaku -   przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej 

wraz z naniesioną treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych 

folii ploterowych lub z folii odblaskowych. 

1.4.4. Uchwyt montażowy -   element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, 

służący do zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej. 

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe 

(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku -   każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, 

kratownice, wysięgniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń 

zmiennych i stałych działających na konstrukcję i zamontowane na niej znaki lub tablice. 

1.4.7 Znak drogowy podświetlany - znak, w którym wewnętrzne źródło światła jest 

umieszczone pod przejrzystym licem znaku. 

1.4.8 Znak drogowy oświetlany - znak, którego lico jest oświetlane źródłem światła 

umieszczonym na zewnątrz znaku. 

1.4.9 Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 

3 miesięcy od daty produkcji. 

1.4.10 Znak użytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany 

przez okres dłuższy niż 3 miesiące od daty produkcji. 

1.4.11 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

1.4.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5.  

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

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

2.2. Dopuszczenie do stosowania 

 Producent znaków drogowych powinien posiadać dla swojego wyrobu aprobatę 

techniczną, certyfikat zgodności nadany mu przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, znak 

budowlany „B” i wystawioną przez siebie deklarację zgodności, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znaków drogowych 

powinny posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę oraz deklaracje 

zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne 

powinny mieć deklaracje zgodności z odpowiednimi normami.  

W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003  w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25],  

podano szczegółowe informacje odnośnie wymagań dla znaków pionowych. 

2.3. Materiały stosowane do fundamentów znaków 

 Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą być 

wykonywane jako: 

 prefabrykaty betonowe, 

 z betonu wykonywanego „na mokro”, 

 z betonu zbrojonego, 

 inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Dla fundamentów należy opracować dokumentację techniczną zgodną z 

obowiązującymi przepisami. 

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonać z 

betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. 

Zbrojenia stalowe należy wykonać  zgodnie z normą PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i 

osadzenie kotew fundamentowych należy wykonać  zgodnie z normą PN-B-03215:1998 [6]. 

Posadowienie fundamentów należy wykonać na głębokość poniżej przemarzania gruntu. 

2.4. Konstrukcje wsporcze 

2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji 

 Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową uwzględniającą wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i SST, a w 

przypadku braku wystarczających ustaleń, zgodnie z propozycją Wykonawcy zaakceptowaną 

przez Inżyniera. 

 Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób 

gwarantujący stabilne i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.  

Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne 

uwzględniające strefy obciążenia wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz rysunki 

techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych.  Parametry techniczne konstrukcji  

uzależnione są  od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilości i sposobu ich 

usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta inżynierii ruchu,  gdzie 

występuje  szczególne niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z konstrukcją wsporczą, 

usytuowanie i jej dobór wymagają oddzielnych rozwiązań projektowych spełniających 

warunek bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. W takich przypadkach należy stosować 
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konstrukcje zabezpieczające bierne bezpieczeństwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 

767:2003 [15].   

 Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych: 

- pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE), 

- pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE), 

- nie pochłaniająca energii (NE). 

2.4.2. Rury 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-74220 [3] 

lub innej normy zaakceptowanej przez Inżyniera. 

 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci 

łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze 

rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych 

odchyłek wymiarowych. 

 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

 Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

 dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką  10 mm, 

 wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z 

naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości 

wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

 Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna 

przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 

 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-

84023.07 [5], lub inne normy.  

 Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w 

opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie 

lub na przywieszkach metalowych. 

2.4.3. Kształtowniki 

 Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia 

kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad jak 

widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez 

szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia 

i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną 

dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

 Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. 

Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, 

pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 

 Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne 

według aktualnej normy uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i wytwórcą. 

2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe 

 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach 

stalowych, powinna ona spełniać wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 

10240:2001 [12a]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 m. 

 Powierzchnia powłoki powinna być ciągła i jednorodna pod względem ziarnistości. 

Nie może ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie 

powłoki od podłoża. 

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą 
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 Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków 

umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla 

pieszych, słupy latarń itp.), także elementów służących do zamocowania znaków na tym 

obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na okres trwałości znaku 

uzgodniony z odbiorcą. Przedmiotem gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji 

wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

 W przypadku słupków znaków pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i 

informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementów, służących do 

zamocowania znaków do innych obiektów lub konstrukcji - gwarancja może być wydana dla 

partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znaków drogowych bramowych i 

wysięgnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla każdej konstrukcji wsporczej. 

Minimalny okres trwałości konstrukcji wsporczej powinien wynosić 10 lat. 

2.5. Tarcza znaku 

2.5.1.  Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

 Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a 

także sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie 

światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach 

oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości 

znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.  

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

 Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną z 

odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na 

życzenie odbiorcy: 

a) instrukcję montażu znaku, 

b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku, 

c) instrukcję utrzymania znaku. 

Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. 

Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosić  dla znaków z folią typu 1 – 7 lat, z folią 

typu 2 – 10 lat, z folią pryzmatyczną – 12 lat. 

 

2.5.3. Materiały do wykonania tarczy znaku 

 

 Tarcza znaku powinna być wykonana z : 

 blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] 

lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],  

 blachy aluminiowej o grubości min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10], 

 innych materiałów, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez 

producenta aprobaty technicznej. 

 Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m
2
  powinna być wykonana z : 

 blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg   PN-EN 10327:2005 (U) [14] 

lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z 

 blachy aluminiowej o grubości min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10]. 

Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie 

może być mniejsza niż 28 m (200 g Zn/m
2
). 

Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1. 
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Tablica 1.Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych 

Parametr Jednostka Wymaganie 

Klasa wg 

PN-EN 12899-1: 

2005 [16] 

Wytrzymałość na 

obciążenie siłą 

naporu wiatru 

kN m
-2

  0,60 WL2 

Wytrzymałość na 

obciążenie 

skupione 

kN  0,50 PL2 

Chwilowe 

odkształcenie 

zginające 

mm/m  25 TDB4 

Chwilowe 

odkształcenie 

skrętne 

stopień  m
 

 0,02 

 0,11 

 0,57 

 1,15 

TDT1 

TDT3 

TDT5 

  TDT6* 

Odkształcenie 

trwałe 

mm/m  lub 

stopień  m 

20 % odkształcenia 

chwilowego 

- 

Rodzaj krawędzi 

znaku 

- Zabezpieczona, 

krawędź tłoczona, 

zaginana, prasowana 

lub zabezpieczona 

profilem 

krawędziowym 

E2 

Przewiercanie lica 

znaku 

- Lico znaku nie może 

być przewiercone z 

żadnego powodu 

P3 

* klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT 5 

dla tablic na jednej podporze, klasę TDT1 dla tablic na konstrukcjach 

bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych 

 

Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), 

chwilowe odkształcenie zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być 

większe niż 25 mm/m (klasa TDB4). 

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania: 

 krawędzie tarczy  znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich 

podwójne gięcie o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub 

przez zamocowanie odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,  

 powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i 

otworów montażowych. Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m, 

 podwójna gięta krawędź  lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile montażowe 

powinny  usztywnić  tarczę znaku  w taki sposób, aby wymagania podane w tablicy 1 były 

spełnione a zarazem stanowiły element konstrukcyjny do montażu  do konstrukcji 

wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie trwałe do 20 % odkształcenia 

odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie, 
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 tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji 

ochronnymi powłokami chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z 

proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze 

RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 

[1] w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody.   

Tarcze znaków i tablic o powierzchni  > 1 m
2 

powinny spełniać dodatkowo 

następujące wymagania: 

 narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami 

określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. [25] nie mniejszym jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano, 

 łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż 

poziomej lub pionowej krawędzi  powinno być wykonane w taki sposób, aby nie 

występowały przesunięcia i prześwity w miejscach ich łączenia.  

2.6. Znaki odblaskowe 

2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

 Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się przez naklejenie na tarczę znaku lica 

wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe 

klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie 

odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na drogach publicznych. 

 Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w 

aprobacie technicznej . 

Lico znaku powinno być wykonane z: 

 samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych 

typu 1, typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 (folia 

pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczególnych 

typów folii, 

 do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku, 

zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty 

techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane kształty z folii odblaskowych 

barwnych, 

 dopuszcza się wycinanie kształtów z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich 

krawędzi lakierem zalecanym przez producenta folii, 

 nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych, 

 folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków 

tymczasowych stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania 

aprobaty technicznej i zachowania zgodności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25]. 

Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’(cd·lx
-1

m
-2 

) znaków 

odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54 [29], używając 

standardowego iluminanta A, powinna spełniać odpowiednio wymagania podane w tablicy 2. 

Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem 

białego, nie powinien być mniejszy niż 70 % wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z 

folią typu 1 lub typu 2,  zgodnie  z publikacją CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe 

pryzmatyczne (typ 3) powinny spełniać minimalne wymagania dla folii typu 2 lub 

zwiększone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.  

W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 

45/0 współrzędne chromatyczności i współczynnik luminancji  powinny być zgodne z 

wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3. 
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Tablica 2.  Wymagania dla współczynnika luminancji  i współrzędnych chromatyczności 

x, y oraz współczynnika odblasku R’ 

Lp. Właściwości Jednostk

i 

Wymagania 

1 

 

 

 

 

Współczynnik odblasku R’ 

(kąt oświetlenia 5
o
, kąt 

obserwacji 0,33
o
) dla folii: 

- białej 

- żółtej 

- czerwonej 

- zielonej  

- niebieskiej 

- brązowej 

- pomarańczowej 

- szarej 

cd/m
2
lx typ 1 

 

 

 50 

 35 

10 

 7 

 2 

 0,6 

 20 

 30 

typ 2 

 

 

 180 

 120 

  25 

  21 

  14 

   8 

  65 

  90 

2 Współczynnik luminancji  

i współrzędne 

chromatyczności x, y *) dla 

folii: 

- białej 

- żółtej 

- czerwonej 

- zielonej  

- niebieskiej 

- brązowej 

- pomarańczowej 

- szarej 

- typ 1 

 

 

  0,35 

  0,27 

  0,05 

  0,04 

  0,01 

0,09   0,03 

  0,17 

0,18   0,12 

typ 2 

 

 

  0,27 

  0,16 

  0,03 

  0,03 

  0,01 

0,09   0,03 

  0,14 

0,18   0,12 

*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3 

 

 

Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw 

 

Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów 

narożnych wyznaczających pole barwy 

(źródło światła D65, geometria pomiaru 

45/0 
o
)   

1 2 3 4 

Biała 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 

y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Żółta typ 1 folii 
x 0,522 0,470 0,427 0,465 

y 0,477 0,440 0,483 0,534 

Żółta typ 2 folii 
x 0,545 0,487 0,427 0,465 

y 0,454 0,423 0,483 0,534 

Czerwona 
x  0,735 0,674 0,569 0,655 

y  0,265 0,236 0,341 0,345 
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Barwa folii 

Współrzędne chromatyczności punktów 

narożnych wyznaczających pole barwy 

(źródło światła D65, geometria pomiaru 

45/0 
o
)   

1 2 3 4 

Niebieska 
x  0,078 0,150 0,210 0,137 

y  0,171 0,220 0,160 0,038 

Zielona 
x  0,007 0,248 0,177 0,026 

y  0,703 0,409 0,362 0,399 

Brązowa 
x 0,455 0,523 0,479 0,558 

y 0,397 0,429 0,373 0,394 

Pomarańczowa 
x 0,610 0,535 0,506 0,570 

y 0,390 0,375 0,404 0,429 

Szara 
x 0,350 0,300 0,285 0,335 

y 0,360 0,310 0,325 0,375 

2.6.2. Wymagania jakościowe  

 Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i  

odklejeń na krawędziach. Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio 

nie więcej niż 0,7 błędów na powierzchni (kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm. Rysy 

nie mają prawa wystąpić. 

 Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej 

odłączenie od tarczy bez jej zniszczenia. 

 Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą 

powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż 

podane w p. 2.6.3. 

Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni. 

 Krawędzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny być odpowiednio 

zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramą z profilu ceowego. 

Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, 

gładka bez smug i zacieków.     

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej. 

 

2.6.3  Tolerancje wymiarowe znaków drogowych 

2.6.3.1  Tolerancje wymiarowe dla grubości blach 

Sprawdzenie śrubą mikrometryczną: 

 dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi   - 0,14 mm, 

 dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi     - 0,10 mm. 

 2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich  

Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi  

15 nm.  Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22]. 

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla płaskości powierzchni 

Odchylenia od poziomu nie mogą wynieść więcej niż 0,2 %, wyjątkowo do           0,5 

%. Sprawdzenie szczelinomierzem. 

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków 
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Sprawdzenie przymiarem liniowym: 

 wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m
2
 podane w opisach szczegółowych 

załącznika nr 1 [25] są  należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej  

5 mm, 

 wymiary dla tarcz znaków i tablic  o powierzchni > 1m
2
 podane w opisach szczegółowych 

załącznika nr 1 [25] oraz  wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 

mm i wykonać w tolerancji wymiarowej   10 mm. 

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku  

Sprawdzone przymiarem liniowym: 

 tolerancje wymiarowe rysunku lica  wykonanego drukiem sitowym wynoszą   1,5 mm, 

 tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą   2 mm, 

 kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością  w każdym  

kierunku do 1,0 mm. 

 

 W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach              

4 x 4 cm nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o 

wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie 

jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 

 Na znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o 

wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 

mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie 

większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości 

znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości 

przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 

 Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o 

powierzchni nie przekraczającej 6 mm
2
 każde - w liczbie nie większej niż pięć na 

powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm
2
 

każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub 

wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 × 1200 mm. 

 Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania 

takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 

 W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, 

sięgających przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych 

istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu 

ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej. 

 W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie co najwyżej dwóch 

lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na 

powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 × 4 cm. W znakach nowych oraz w 

znakach znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie 

może występować. 

 Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po 

zgięciu tarczy o 90
o
 przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono 

zniszczeniu. 

2.6.4   Obowiązujący system oceny zgodności 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych [30] wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być 

wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie 

odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli producent dokonał 
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oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną i oznakował 

wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] 

oceny zgodności wyrobu z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system 1.  

2.7. Znaki podświetlane 

2.7.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków podświetlanych 

 Znaki drogowe podświetlane wykonuje się jako urządzenia, których integralnym 

składnikiem jest oprawa oświetleniowa wbudowana w znak - osłonięta licem znaku z 

materiału przepuszczającego światło. 

 Oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z normą PN-EN 60598-2:2003(U)  [20]. 

 Znak drogowy podświetlany musi mieć umieszczone w sposób trwały oznaczenia 

przewidziane na naklejce według ustalenia punktu 5.12 a ponadto oznaczenie oprawy:               

a) napięcia znamionowego zasilania, b) rodzaju prądu, c) liczby typu i mocy znamionowej 

źródeł światła, d) symbolu klasy ochronności elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e) 

symbolu IP stopnia ochrony odporności na wnikanie wilgoci i ciał obcych. 

2.7.2. Lico znaku podświetlanego 

 Lico znaku powinno być tak wykonane, aby nie występowały niedokładności w 

postaci pęcherzy, pęknięć itp. Niedopuszczalne są lokalne nierówności oraz cząstki 

mechaniczne zatopione w warstwie podświetlanej. 

2.8. Znaki oświetlane 

2.8.1. Wymagania ogólne dotyczące znaków oświetlanych 

 Znaki drogowe oświetlane wykonuje się jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem 

sprzężona jest w sposób sztywny oprawa oświetleniowa, oświetlająca w nocy lico znaku. 

Oprawa umieszczona jest na zewnątrz znaku. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie znaku z materiałów 

odblaskowych, znak musi spełniać dodatkowo wymagania określone w punkcie 2.6. 

 Oznaczenia na naklejce oprawy muszą spełniać wymagania określone w punkcie 

2.7.1. 

2.8.2. Lico znaku oświetlonego 

 Wymagania dotyczące lica znaku oświetlanego ustala się jak dla znaku 

podświetlanego (pkt 2.7.2). 

2.9. Materiały do montażu znaków 

 Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów 

konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, 

gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

 Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych 

lub paletach, w zależności od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub 

wykonane z materiałów odpornych na korozję w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i 

konstrukcja wsporcza. 

2.10. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i 

odwodnionym podłożu. Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu 

minimum 10 cm między podłożem a prefabrykatem. 

 Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od 

materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami. 
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3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek kołowych, np. 0,15 m
3
 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m

3
, 

 żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

 wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, 

 betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

 środków transportowych do przewozu materiałów, 

 przewoźnych zbiorników na wodę, 

 sprzętu spawalniczego, itp. 

Pierwsze dwie pozycje dotyczą wykonawcy znaków bramowych. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg 

Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć, tak aby nie 

ulegały przemieszczaniu i w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

 lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza 

umocnionego lub pasa awaryjnego postoju, 

 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 

 Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, 

aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 

 Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

 Miejsce wykonywania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i 

kierujących pojazdami na drodze. 

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków 

 Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być 

dostosowany do głębokości wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inżyniera. 

 Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich 

zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót 

fundamentowych. 

5.3.1. Prefabrykaty betonowe 

 Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne 

przestrzenie między ścianami gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem 

kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami ręcznymi. 
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 Jeżeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu 

powinna być równa z powierzchnią pobocza lub być wyniesiona nad tę powierzchnię nie 

więcej niż 0,03 m. 

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego 

 Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znaków 

wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowości), wykonywane z betonu „na mokro” lub 

z betonu zbrojonego należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 [24]. 

 Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy 

wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Wykopy 

należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze 

spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno 

wykopu powinno być wyrównane z dokładnością  2 cm. 

 Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt należy usunąć i miejsce wypełnić 

do spodu fundamentu betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykające się z gruntem 

należy zabezpieczyć izolacją, np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop 

należy zasypać warstwami grubości 20 cm z dokładnym zagęszczeniem gruntu. 

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 

 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 

wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i  SST. 

 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

 odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %, 

 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm, 

 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub 

pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 

umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach  [25]. 

5.5. Konstrukcje wsporcze 

5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych bramowych lub wysięgnikowych jedno lub 

dwustronnych, jak również konstrukcje wsporcze znaków tablicowych bocznych o 

powierzchni większej od 4,5 m
2
, gdy występuje możliwość bezpośredniego najechania na nie 

przez pojazd - muszą być zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi 

lub innego rodzaju urządzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera. Podobne zabezpieczenie należy 

stosować w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w większym 

stopniu zagraża bezpieczeństwu użytkowników pojazdów, niż najechanie pojazdu na barierę, 

jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier. 

5.5.2. Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej 

 W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi - zaleca 

się stosowanie łatwo zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów 

o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20 m nad 

powierzchnią terenu. 

 W szczególności - zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w 

konstrukcjach wsporczych nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na 
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obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego (ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, 

zewnętrzna strona łuków drogi itp.). 

 Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak 

skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie 

przewracał się na jezdnię. Wysokość części konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu 

górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25 m. 

5.5.3.  Zapobieganie   zagrożeniu   użytkowników   drogi   i   terenu   przyległego   -   przez 

konstrukcję wsporczą 

 Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie 

użytkowników pojazdów samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej 

przyległego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi 

zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju 

uszkodzenia znaku. 

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupach lub podporach 

 Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic 

przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na 

dwóch słupach lub podporach - odległość między tymi słupami lub podporami, mierzona 

prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd, nie może być mniejsza od 

1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa - odległość między nimi może być 

mniejsza. 

5.5.5. Poziom górnej powierzchni fundamentu 

 Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub 

innym podobnym - pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią 

pobocza, pasa dzielącego itp. lub była nad tę powierzchnię wyniesiona nie więcej niż  0,03 m. 

W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza koroną drogi, górna część 

fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15 m. 

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej 

 Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą 

neutralną z tym, że dopuszcza się barwę naturalną pokryć cynkowanych. Zabrania się 

stosowania pokryć konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjątkiem przypadków, 

gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi. 

5.6. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą 

 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób 

uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. 

 Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi 

umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji 

przez cały okres użytkowania znaku. 

 Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, 

zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie 

utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 

 Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób 

wymagający bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 

5.7. Urządzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej 

 Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek 

urządzeń elektrycznych - obowiązują zasady oznaczania i zabezpieczania tych urządzeń, 

określone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczących urządzeń 

elektroenergetycznych. 
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 Aparaturę elektryczną należy montować na pojedynczym słupie. Na słupie powinna 

być zamocowana skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [8]. Każda skrzynka 

elektryczna powinna być zabezpieczona zamkiem natomiast poziomem zabezpieczenia przed 

przenikaniem kurzu i wody, określonym w EN 60529:2003 [18], powinien być poziom 2 dla 

cząstek stałych i poziom 3 dla wody. 

5.8. Źródło światła znaku podświetlanego i znaku oświetlanego 

 Źródło światła należy wykonać zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST 

lub wskazaniami Inżyniera, jako: 

 lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chłodno białej, 

 wysokoprężne lampy rtęciowe o poprawionym współczynniku oddawania barw, 

 lampy metalo-halogenowe 

 inne źródła światła spełniające wymagania średniej luminancji (tablica 4) i kontrastu 

luminancji (tablica 5) dla znaków podświetlanych oraz równomierności luminancji (tablica 

6) dla znaków oświetlanych. 

Tablica 4 . Średnia luminancja L znaków podświetlanych, jednostka: cdm
-2

 

 

Barwa Klasa L1 Klasa L2 Klasa L3 

Biała 40 ≤ L ≤150 150 ≤ L ≤ 300 300 ≤ L ≤ 900 

Żółta 30 ≤ L ≤ 100 100 ≤ L ≤ 300 300 ≤ L ≤ 900 

Czerwona 6 ≤ L ≤ 20 20 ≤ L ≤ 50 50 ≤ L ≤ 110 

Niebieska 4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 ≤ L ≤ 80 

Zielona 8 ≤ L ≤ 20 20 ≤ L ≤ 70 70 ≤ L ≤ 50 

Ciemnozielona 4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 ≤ L ≤ 80 

Brązowa 4 ≤ L ≤ 10 10 ≤ L ≤ 40 40 ≤ L ≤ 80 

 

Kontrast luminancji znaków podświetlanych, jeśli został wyznaczony jako stosunek 

luminancji barwy kontrastowej do luminancji barwy, powinien spełniać wymagania podane w 

tablicy 5.  

 

 

Tablica 5 . Kontrast luminancji K znaków podświetlanych, jednostka: cdm
-2

 

Barwa Niebieska Czerwona Zielona 
Ciemno-

zielona 

Brązo

wa 

Barwa 

kontrasto

wa 

Biała Biała Biała 
Biała i 

żółta 
Biała 

Kontrast 

luminancji 
5≤K≤15 5≤K≤15 5≤K≤15 5≤K≤15 

5≤K≤1

5 

 

Równomierność luminancji dla każdej barwy zewnętrznie oświetlonej i dla znaków 

podświetlanych, oznaczona jako stosunek najniższej do najwyższej wartości zmierzonej w 

jakiejkolwiek części znaku, powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6. 
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Tablica 6 . Równomierność luminancji 

Klasa Stosunek maksymalny 

U1 1/10 

U2 1/6 

U3 1/3 

5.9. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku podświetlanego 

 Obudowa znaku podświetlanego  powinna być zaprojektowana z uwzględnieniem 

niezawodnego przenoszenia wszystkich sił statycznych i dynamicznych na zamocowanie i 

konstrukcje podtrzymującą. Ściany obudowy powinny być zaprojektowane tak, aby spełnić 

wymagania statyczne. Naroża powinny być zaokrąglone. Projekt powinien zapewniać, że 

woda deszczowa nie będzie spływała po obudowie i przez lico znaku.  

Oprawa wbudowana w znak powinna spełniać  następujące wymagania: 

 sposób połączeń lica znaku z tarczą znaku w formie komory, w którą wbudowana jest 

oprawa, powinien zapewnić stopień IP-53 ochrony od wpływu czynników zewnętrznych 

wg [18], 

 komora statecznika powinna zapewnić co najmniej stopień ochrony IP-23 wg [18], 

 w oznaczeniu musi być podany rok produkcji. 

5.10. Warunki dla oprawy oświetleniowej znaku oświetlanego 

 Zewnętrzne oprawy oświetleniowe powinny być zgodne z PN-EN 60598-1:1990 [19]. 

Minimalnym poziomem zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znaków, skrzynek 

elektrycznych zawierających urządzenia elektryczne, obudów znaków podświetlanych, opraw 

oświetleniowych i ich obudów przed przenikaniem kurzu i wody, określonym w PN-EN 

60529:2003 [18], powinien być poziom 2 dla cząstek stałych i poziom 3 dla wody. Podstawą 

do określenia tych poziomów minimalnych powinien być poziom IP podany w wymaganiach 

klienta lub nabywcy. Zaleca się, aby oprawa była zbudowana jako zamknięta, o stopniu 

ochrony IP-53 dla komory lampowej i co najmniej IP-23 dla komory statecznika wg [18]. 

 Projekt strukturalny powinien zawierać całą konstrukcję obejmującą obudowę, słupek 

i zamocowania. Lampy powinny być zabezpieczone obudową osłaniającą od deszczu, wiatru i 

innych niesprzyjających warunków zewnętrznych. Obudowy lamp i panele oświetleniowe  

powinny być zgodne z PN-EN 12899-1:2005 [16]. 

 Oprawa oświetleniowa powinna spełniać ponadto następujące wymagania : 

 dla opraw zawieszanych na wysokości poniżej 2,5 m klosz oprawy powinien być 

wykonany z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, 

 w oznaczeniu oprawy musi być podany rok produkcji. 

 Oprawa oświetleniowa stanowiąca integralną część znaku oświetlanego umieszczana 

jest przed licem znaku i musi być sztywno i trwale związana z tarczą znaku. Zaleca się, aby 

oprawy były montowane tak, żeby nie zasłaniały kierowcom lica znaku. 

5.11. Oznakowanie znaku 

 Każdy wykonany znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę 

zawierającą następujące informacje: 

a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16], 

b) klasy istotnych właściwości wyrobu, 

c) miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji 

d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli 

nie jest producentem, 

e) znak budowlany „B”, 

f) numer aprobaty technicznej IBDiM, 

g) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. 
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Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z 

normalnej odległości widzenia, a całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 

cm
2
 . Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna być niższa od 

wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych 

 Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów 

betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót 

fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania 

badań materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie 

powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami 

zawartymi w tablicy 7. 

Tablica 7. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

dostarczonych przez producentów 

Lp. Rodzaj 

badania 

Liczba badań Opis badań 
Ocena 

wyników 

badań 

1 Sprawdzenie 

powierzchni 
od 5 do 10 

badań z 

wybra-  nych 

losowo 

elementów w 

każdej dostar-  

czonej partii 

wyrobów 

liczą-cej do 

1000 

elementów 

Powierzchnię zbadać 

nieuzbrojonym okiem. Do 

ew. sprawdzenia 

głębokości wad użyć 

dostępnych narzędzi (np. 

liniałów z czujnikiem, 

suwmiarek, mikrometrów 

itp. 

 

 

Wyniki 

badań 

powinny być 

zgodne z 

wymagania

mi punktu 2 
 

2 

 

Sprawdzenie 

wymiarów 

Przeprowadzić 

uniwersalnymi 

przyrządami pomiarowymi 

lub sprawdzianami (np. 

liniałami, przymiarami 

itp.) 

 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 

właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 

2.   

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

 zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, 

wymiary znaków, wysokość zamocowania znaków), 

 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
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 prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.3, 

 poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5, 

 zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są: 

a) szt. (sztuka), dla znaków drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 

b) m2
 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozostałych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6, dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór ostateczny 

 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru 

ostatecznego. 

 Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybraną 

grupę poddać badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być 

podstawą odbioru pogwarancyjnego. 

Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu 

gwarancyjnego, ustalonego w SST. 

9. podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 wykonanie fundamentów, 

 dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, 

 zamocowanie tarcz znaków drogowych, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w SST. 

10. NORMY I przepisy związane 

10.1. Normy 

  1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odporności 

powłoki lakierowanej na działanie wody oraz 

oznaczanie nasiąkliwości  

  2. PN-83/B-03010 Ściany oporowe - Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

  3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane 

na zimno ogólnego zastosowania 
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  4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane  - Oznaczanie odporności 

powłoki na działanie mgły solnej 

  5. PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. 

Gatunki 

  6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Połączenia z 

fundamentami - Projektowanie i wykonanie 

  7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - 

Obliczenia statyczne i projektowanie 

  8. PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy 

oświetleniowe stalowe. Wymagania. 

  9.  PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność 

10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, taśmy 

i płyty - Tolerancje kształtu i wymiarów 

wyrobów walcowanych na zimno 

11. PN-EN ISO 

1461:2000 

Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą 

zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – 

Wymaganie i badanie  

12. PN-EN 10240:2001 Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki 

ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczące 

powłok wykonanych przez cynkowanie 

ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych 

13. PN-EN 10292:2003/ 

A1:2004/A1:2005(U) 

Taśmy i blachy ze stali o podwyższonej 

granicy plastyczności powlekane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. 

Warunki techniczne dostawy 

14. PN-EN 

10327:2005(U) 

Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych 

powlekane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki 

techniczne dostawy 

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych 

dla urządzeń drogowych.  Wymagania i metody 

badań 

16. PN-EN 12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 1: Znaki 

stałe  

17. prEN 12899-5 Stałe, pionowe znaki drogowe - Część 5 

Badanie wstępne typu 

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy 

(Kod IP) 

19. PN-EN 60598-1: 

1990 

Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i 

badania 

20. PN-EN 60598-

2:2003(U) 

Oprawy oświetleniowe - Wymagania 

szczegółowe - Oprawy oświetleniowe drogowe 

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane  

22. PN-EN ISO 

2808:2000 

Farby i lakiery - oznaczanie grubości powłoki 

23. PN-91/H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco 

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania 
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10.2  Przepisy związane 

 

25. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. 

U. nr 249, poz. 2497) 

28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling 

(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej) 

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik 

odblasku definicja i pomiary) 

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

31. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową drogi (ul. Hipolitowska) w miejscowości Hipolitów gmina 

Halinów.  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach o 

nawierzchni twardej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w 

postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, 

symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim 

kątem, występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące 

do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o 

konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i 

rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne 

określające szczególne miejsca na nawierzchni. 

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, 

wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać 

naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, 

rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w 

temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 

1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 

0,3 mm do 0,8 mm. 

1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości 

od 0,9 mm do 5 mm. Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy 

termoplastyczne. 

1.4.9. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez 

klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy 

termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowań tymczasowych (żółte) i 

trwałych (białe) oraz punktowe elementy odblaskowe. 

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych 

wypadkach do 25 mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny 

kształt, wielkość i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, do 

których należą szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie 

odblaskowe. 
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1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, 

którego czas użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 

6 miesięcy. 

1.4.13. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na 

oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności 

oznakowania w nocy. 

1.4.14. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu 

właściwości antypoślizgowe. 

1.4.15. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

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

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

 Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi 

posiadać aprobatę techniczną. 

2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

 Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości jego lub Inżyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają 

one wymaganiom określonym w punkcie 2.  

2.4. Oznakowanie opakowań 

 Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów 

do poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na 

każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 

 nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 

 masę brutto i netto, 

 numer partii i datę produkcji, 

 informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego, 

 ewentualne wskazówki dla użytkowników. 

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów 

 Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6. 

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

2.6.1.  Materiały do znakowania cienkowarstwowego 

 Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane 

warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty 

zawierające ciała stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą 

występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 
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  Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię 

pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie 

odparowania i/lub w procesie chemicznym. 

  

2.6.2. Materiały do znakowania grubowarstwowego 

 Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające 

nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane 

na zimno oraz masy termoplastyczne. 

 Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, 

mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na 

nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną w 

wyniku reakcji chemicznej. 

 Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi 

rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu 

powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te 

powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez ochłodzenie. 

  

2.6.3. Zawartość   składników   lotnych  w  materiałach   do  znakowania   cienko-   i grubo- 

          warstwowego 

 Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna 

przekraczać w materiałach do znakowania: 

 cienkowarstwowego 30% (m/m), 

 grubowarstwowego 2% (m/m). 

 Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik aromatyczny 

(jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów 

zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

2.6.4. Kulki szklane 

 Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania 

pod ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy 

poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory 

pojazdu. 

 Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 

1,50, wykazywać odporność na wodę i zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami. 

 Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji 

co najmniej 80%. 

  

2.6.5. Materiał uszorstniający oznakowanie 

 Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub 

sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia 

oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał 

uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 m. Potrzeba 

stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w SST. 

 Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem 

uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub 

POD-97 [4]. 

2.6.6. Punktowe elementy odblaskowe 
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2.6.7. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 

 Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji 

zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Materiały do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny 

zachować stałość swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co 

najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. 

 Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach 

odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od 

napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 

a) farb wodorozcieńczalnych od 5
o
 do 40

o
C, 

b) farb rozpuszczalnikowych od 0
o
 do 25

o
C, 

c) pozostałych materiałów - poniżej 40
o
C. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od 

zakresu robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, 

zaakceptowanego przez Inżyniera: 

 szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia 

odpylające) oraz szczotek ręcznych, 

 frezarek, 

 sprężarek, 

 malowarek, 

 układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 

 sprzętu do badań, określonych w SST. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

ogólne” pkt 4. 

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

 Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach 

zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości 

materiałów.  

 Materiały do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami 

transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-

81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 
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5.2. Warunki atmosferyczne 

 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna 

wynosić co najmniej 5
o
C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z 

zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej 

 Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. 

Nierównomierności i/albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej 

nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za 

powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy ustalić w SST wymagania 

wobec materiału do znakowania nawierzchni. 

5.4. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 

 Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni 

malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu 

sprzętu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi 

być czysta i sucha. 

5.5. Przedznakowanie 

 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać 

przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji 

o znakach drogowych poziomych”, SST i wskazaniach Inżyniera. 

 Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie 

rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci 

cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską 

poprzeczną. 

 W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco 

czytelne i zgodne z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać. 

5.6. Wykonanie znakowania drogi 

5.6.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

 Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny 

być dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z 

zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a 

w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 

 Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać 

w czasie od 2 do 4 min do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania 

zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do 

malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowicie 

wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. 

 Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując 

wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy 

pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze 

malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr 

kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 

 Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych 

malowarek z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. 
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materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość 

sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i 

sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. 

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 

 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a 

w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 

 Materiał znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w 

SST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się 

kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej, 

podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zużyta w czasie prac, określona przez 

średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 

20%. 

 W przypadku mas termoplastycznych wszystkie większe prace powinny być 

wykonywane przy użyciu urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii i 

posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku 

mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i 

rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje 

Inżynier na wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej należy 

zastosować podkład (primer) poprawiający przyczepność nakładanego termoplastu do 

nawierzchni. 

 W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prace można wykonywać 

ręcznie, przy użyciu prostych urządzeń, np. typu „Plastomarker” lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego 

 W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność 

tę należy wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnię. 

 Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 

 cienkowarstwowego, metodą: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub 

zamalowania, 

 grubowarstwowego, metodą frezowania, 

 punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi. 

 Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na 

przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na 

właściwości podłoża. 

 Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonane przez 

zamalowanie nietrwałą farbą barwy czarnej. 

 Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie 

zanieczyszczały środowiska, w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania 

 Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie 

czysta i sucha. 

 Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 
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6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Widzialność w dzień 

 Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą 

oznakowania. 

 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od 

oznakowania stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie: 

Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m
-2

 lx
-1

, 

L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m
2
, 

E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx. 

 Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 

 białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m
-2

 lx
-1

, 

 białej na nawierzchni betonowej, co najmniej 160 mcd m
-2

 lx
-1

, 

 żółtej, co najmniej 100 mcd m
-2

 lx
-1

. 

  Wartość współczynnika  powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy: 

 białej, co najmniej 0,60, 

 żółtej, co najmniej 0,40. 

 Wartość współczynnika  powinna wynosić dla oznakowania używanego barwy: 

 białej, po 12 miesiącach używalności, co najmniej 0,30, 

 żółtej, po 1 miesiącu używalności, co najmniej 0,20. 

 6.3.1.2. Widzialność w nocy 

 Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL. 

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie 

suchym, barwy: 

 białej, co najmniej 300 mcd m
-2

 lx
-1

, 

 żółtej, co najmniej 200 mcd m
-2

 lx
-1

. 

 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania używanego: 

a) cienko- i grubowarstwowego barwy: 

 białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m
-2

 lx
-1

, 

 żółtej, po 1 miesiącu eksploatacji, co najmniej 150 mcd m
-2

 lx
-1

, 

b) folii: 

 dla oznakowań trwałych i długotrwałych (białych), co najmniej 300 mcd m
-2

 lx
-1

, 

 dla oznakowań tymczasowych (żółtych), co najmniej 300 mcd m
-2

 lx
-1

. 

6.3.1.3. Szorstkość oznakowania 

 Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid 

Resistance Tester). Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe 

opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej  nawierzchni. 

 Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 

 świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT, 

 używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 

 Dla punktowych elementów odblaskowych badań szorstkości nie wykonuje się. 

6.3.1.4. Trwałość oznakowania 

 Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zużycia w 10-stopniowej skali na 

zasadzie porównania z wzorcami, powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji 

oznakowania wykonanego: 
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 farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5, 

 pozostałymi materiałami, co najmniej 6. 

6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania) 

 Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem 

oznakowania a jego oddaniem do ruchu. 

 Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez 

producenta, z tym że nie może przekraczać 2 godzin. 

6.3.1.6. Grubość oznakowania 

 Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, 

powinna wynosić dla: 

a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyżej 

800 m, 

b) oznakowania grubowarstwowego, co najwyżej 5 mm, 

c) punktowych elementów odblaskowych umieszczanych na części jezdnej drogi, co 

najwyżej 15 mm, a w uzasadnionych przypadkach ustalonych w dokumentacji 

projektowej, co najwyżej 25 mm. 

 Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest 

wyfrezowana. 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego lub 

           grubowarstwowego 

 Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub 

grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej 

wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania: 

a) przed rozpoczęciem pracy: 

 sprawdzenie oznakowania opakowań, 

 wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 

 pomiar wilgotności względnej powietrza, 

 pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 

 badanie lepkości farby (cienkowarstwowej),  

b) w czasie wykonywania pracy: 

 pomiar grubości warstwy oznakowania, 

 pomiar czasu schnięcia,  

 wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych, 

 pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i 

„Instrukcją o znakach drogowych poziomych” [3], 

 wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii, 

 oznaczenia czasu przejezdności. 

  

 W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inżynier 

może zlecić wykonanie badań: 

 widzialności w dzień, 

 widzialności w nocy, 

 szorstkości, 

odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1. Jeżeli wyniki tych badań wykażą 

wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku 

przeciwnym - Zamawiający. 
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6.3.3. Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementów odblaskowych 

 Wykonawca wykonując znakowanie z prefabrykowanych elementów odblaskowych 

przeprowadza, co najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania: 

 sprawdzenie oznakowania opakowań, 

 sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementów mocujących, zgodnie z 

zaleceniami SST, 

 wizualną ocenę stanu elementów, w zakresie ich kompletności i braku wad, 

 wilgotności względnej powietrza, 

 temperatury powietrza i nawierzchni, 

 pomiaru czasu oddania do ruchu (schnięcia), 

 wizualną ocenę liniowości przyklejenia elementów, 

 równomierności przyklejenia elementów na całej długości linii, 

 zgodności wykonania oznakowania z dokumentacja projektową i „Instrukcją o znakach 

drogowych poziomych”. 

Protokół z przeprowadzonych badań wraz z próbkami przyklejanych elementów, w 

liczbie określonej w SST, Wykonawca przechowuje do czasu upływu okresu gwarancji. 

 W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego Inżynier  

może zlecić wykonanie badań: 

 widzialności w dzień, 

 widzialności w nocy, 

odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1. Jeśli wyniki tych badań wykażą 

wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku 

przeciwnym - Zamawiający. 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją 

projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadać 

następującym warunkom: 

 szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5 mm, 

 długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co 

najwyżej o 150 mm, 

 dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać 

od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości wymaganej, 

 dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki 

od wymaganego wzoru niż  50 mm dla wymiaru długości i  20 mm dla wymiaru 

szerokości. 

 Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami 

organizacji ruchu, należy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m
2
 (metr kwadratowy) 

powierzchni naniesionych znaków. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

          Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6, dały wyniki pozytywne. 

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m
2
 wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 

 przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

 oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 

 przedznakowanie, 

 naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z 

dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, 

 ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i 

transport 

2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i 

znakowanie. Wymagania podstawowe. 

  

 


