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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

Nazwa inwestycji: „Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni 

ścieków w Ciechowicach” w ramach modernizacji ul. Betonowej w Ciechowicach. 

 
Lokalizacja:  obręb Ciechowice, ul. Betonowa,  działka nr 128, 53/4, 22/5, 23/2. 
 
 
 
Rodzaj inwestycji: ROBOTY DROGOWE 
 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiający:  GMINA NĘDZA 
UL. JANA III SOBIESKIEGO 5 
47-440 NĘDZA 
 

1.2.2. Wykonawca:   po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 

Roboty budowlane związane z modernizacją drogi obejmują: 
• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
• wykonanie podbudów 
• wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej 

 

l .4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych  
 

a).  Dokumentacja wykonawcza powstała jednocześnie z dokumentacją budowlaną i jest 
tożsama w zakresie stopnia uszczegółowienia.  
 

Zawartość dokumentacji w zakresie branż: 
- projekt budowlano - wykonawczy w branży drogowej 
- przedmiar robót 

1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

• ogólna specyfikacja techniczna 
• szczegółowe specyfikacje techniczne 

ST-0, SST-B-01               Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe   
ST-0, SST-B-02               Podbudowa pod nawierzchnie 
ST-0, SST-B-03               Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
ST-0, SST-IT-01              Kanalizacja teletechniczna 
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1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 
1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty  
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązująca kolejność 
ich ważności: 

1. Dokumentacja projektowa 
2. Specyfikacje techniczne 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
 
 1.5   Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
 budowlę (drogę) stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

1.5.2. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.5.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji. 

1.5.6. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.7. certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.5.8. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób 
jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
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1.5.9. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do opisu 
przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane 
pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia. 
 

1.5.10. dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się  
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej  
i innych dokumentów. 
 

1.5.11. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.12. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową. 
 

1.5.13. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

1.5.14. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - Zamawiającego na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 

1.5.15. kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę 
robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

1.5.16. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez 
ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy  
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
 

1.5.17. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.5.18. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.19. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 
dokonany  
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w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

1.5.20. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną 
nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób  
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany 
jako „odbiór końcowy”. 
 

1.5.21. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora - zamawiającego, ale 
nie będąca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie  
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
   
1.5.22. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.5.23. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.   
 

1.5.24. robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
 

1.5.25. wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego  
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
1.5.26. Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 
zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową  
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
ST  - ogólna specyfikacja techniczna 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy 
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2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
przedstawionego do akceptacji Zamawiającemu harmonogramu robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Wykonawca wyznaczy granice działek drogowych w terenie. Wykonawca dla 
potrzeb wykonania robót odszuka we własnym zakresie punkty graniczne i charakterystyczne w 
terenie, lub w przypadku ich braku geodeta uprawniony wykonujący tyczenie obiektów wystąpi 
do Powiatowej Jednostki Zasobów Geodezyjnych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu o 
udostępnienie szkiców tyczeniowych dla punktów charakterystycznych (reperów, kamieni 
granicznych). Koszty ewentualnego odszukania i ustalenia punktów charakterystycznych 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej robót podstawowych.  
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
Wykonawca zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób trzecich. 

2.2 Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowana jest droga.  
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

-   dokumentacje techniczną określoną w p. l .4 
 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu, którą 
przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wraz z harmonogramem prowadzenia robót. 
Wszelkie elementy tymczasowej infrastruktury związanej z realizacją obiektu Wykonawca 
wykona we własnym zakresie a koszty związane z ich realizacją uwzględni w cenie 
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jednostkowej pozycji przedmiotowych (docelowych elementów) dla których niezbędne jest 
wykonanie i utrzymanie tymczasowej infrastruktury. 
Na okres prowadzenia robót związanych z wykonaniem zjazdu z drogi gminnej Wykonawca 
wdroży organizację ruchu oraz uzgodni zajęcie częściowe pasa ruchu z Zarządcą Drogi. 
Wszelkie koszty związane z wykonaniem i wdrożeniem organizacji Wykonawca uwzględni w 
cenie jednostkowej robót podstawowych. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zarządzającego Realizacją Umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli 
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Wykonawca wydzieli ogrodzeniem plac budowy i drogi technologiczne od istniejącej przestrzeni 
użytkowej i prywatnej. Koszty związane z zabezpieczeniem placu budowy przed dostępem 
osób trzecich Wykonawca uwzględni w cenie robót podstawowych. 
Wykonawca dla potrzeb budowy wykona tymczasowe przyłącza wody i energii elektrycznej. 
Koszty budowy przyłączy jak i koszty eksploatacyjne Wykonawca uwzględni w cenach 
jednostkowych robót podstawowych. Koszty ewentualnego poboru gazu dla potrzeb rozruchu 
technologicznego, odbiorów jak i ogrzewania obiektu na czas prowadzenia robót budowlanych 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej robót podstawowych. 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 
terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 
kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością.  
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2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia        

Kierownik budowy przed rozpoczęciem budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia na budowie i będzie odpowiedzialny za jego wdrożenie i egzekwowanie.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie 
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie  
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że 
będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.4.  Dokumenty budowy  

2.4.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi  
i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane  
w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi,  
w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i Zarządzającego 
Realizacją Umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
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- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
Zarządzającemu Realizacją Umowy. Wszystkie decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. Wykonawca jest zobowiązany informować wszystkich uczestników procesu 
budowlanego o problemach technicznych. Informacja powinna zostać przesłana również drogą 
faksową lub pocztą elektroniczną do jednostki projektującej. Kierownik budowy jest 
zobowiązany informować projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym, o planowanym 
nadzorze autorskim dla każdej z poszczególnych branż. 
 

2.4.2. Książka obmiaru robót 
 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco  
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte  
w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 

- Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
- Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
- Protokoły odbioru robót, 
- Opinie ekspertów i konsultantów,  
- Korespondencja dotycząca budowy. 
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2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

2.5.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

2.5.1. Informacje ogólne 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• Rysunki robocze 
• Dokumentacja powykonawcza 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

2.5.2. Rysunki robocze 
 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający Realizacją Umowy wyda polecenie 
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 
dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 
rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie  
w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy 
z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie 
się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy  
w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych  
w umowie. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim 
terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na 
czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu 
ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.  
O ile Zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że 
roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski. W przypadku konieczności opracowania rysunków przez jednostkę 
projektową, należy przewidzieć 7 dni roboczych na ich wykonanie przez autora. 

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
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najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia 
mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 

4. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały powinny 
spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów  
 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania 
robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek 
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów  
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów  
i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zarządzającemu 
realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 
eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania  
i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
4.2 Kontrola materiałów  
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości 
danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 
badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek 
spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 
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b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

 

4.3.  Atesty materiałów 
 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy w 
dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, 
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją Umowy i Projektanta  na 
2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 
urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji Zarządzającego 
realizacją umowy i Autora projektu. 

5. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
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powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba  
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 
do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 

6. TRANSPORT 
 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami 
Zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości 
wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może 
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych 
przepisów Zarządzający Realizacją Umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
 

7.2 Pobieranie próbek 
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Próbki do badań będą z zasady 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. 
Zarządzający Realizacją Umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.  
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3 Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji Zarządzającego realizacją 
umowy. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy 
jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów  
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
 
7.4. Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA  
z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają 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. 

3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 99/98). 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 

8.   OBMIARY ROBÓT 
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8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Uwaga! 
Zamawiający nie uzna obmiaru robót wykonanych niezgodnie z dokumentacją lub zasadami ich 
przedmiarowania. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej w przypadku 
wykonania większej ilości wykopów niż przewidzianych w przedmiarach jak również za skutki 
związane z ich uzupełnieniem zasypkami.  W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że 
ilości robót podstawowych lub robót towarzyszących i tymczasowych są 
niewystarczające od przyjętych przez projektanta w przedmiarach, Wykonawca 
uwzględni w cenie jednostkowej danej pozycji swą indywidualną potrzebę ich wykonania 
w zwiększonej ilości.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zarządzającego Realizacją 
Umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 
o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo  
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone  
w tonach lub kilogramach. 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych  
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym  
w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Wykonawca uwzględni w cenie jednostkowej pozycji podstawowych wszystkie koszty robót 
tymczasowych jak również koszty robót towarzyszących niezbędnych do wykonania i odbioru 
robót podstawowych. Wykonawca powinien przewidzieć w cenie jednostkowej robót 
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podstawowych. Uwzględnić powinien również koszty oznakowania tymczasowego i koszty 
zajęcia jezdni. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi zmianami. 

• Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881) 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157) 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SST - B - 01 
 - 17 - 

 
II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 

 
SST-B-01 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót przygotowawczych przewidzianych do wykonania  
w ramach zadania pn.: „Budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Ciechowicach” w 
ramach modernizacji ul. Betonowej w Ciechowicach. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 

• przygotowania terenu budowy 
• Rozbiórka istniejących płyt betonowych 2 rzędy 100x200x16cm na odcinku 600m. 
• prac rozbiórkowych rozebranie istniejącej nawierzchni  
• prac rozbiórkowych związanych z rozbiórką podbudowy i korytowaniem na gł 30cm. 
• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację 
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). 
 
1.6. Roboty tymczasowe i towarzyszące. 
Wykonawca robót przewidzi w cenie ryczałtowej koszt wykonania robót tymczasowych i 
towarzyszących: 

• wyznaczenie punktów granicznych działek drogowych. 
• wytycznie obiektu 
• namiar geodezyjny i powykonawczy 
• tymczasowa organizacja ruchu 
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2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o odpadach  
z dnia 27.06.1997 r. (z późniejszymi zmianami). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w szczególności: 
• ogrodzić teren na którym składowane będą odpady i materiały budowlane, aby nie stwarzało 

zagrożenia dla ludzi. 
• Zaprojektować i wykonać w porozumieniu z Zarządcą drogi tymczasową organizację ruchu. 
• wyrównać stosownie do potrzeby teren z wykonaniem niezbędnych dróg technologicznych. 
• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na budowie, 
• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 

przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
 
 5.3.2. Roboty rozbiórkowe  
 
• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji 

projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU) 
• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony  

z ZRU 
• Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do 

ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych uszkodzeń.  
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 
miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. 

W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą 
również: 
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• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego 
rodzaju sprzętu pomocniczego, 

• utrzymanie w stanie przejezdnym dojazdów do posesji wzdłuż remontowanej drogi  
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 

bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno  -
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

• uprzątnięcie placu budowy, 
• wywiezienie gruntu, gruzu, rozbieranej nawierzchni, płyt betonowych i innych materiałów 

z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 
 
 
 5.3.3. Prace pomiarowe i geodezyjne 
 
• Wytyczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjno - wysokościowego drogi i granic 

działek w obrębie zjazdów. 
• Zestabilizowanie punktów w sposób trwały 
• Wykonanie pomiarów bieżących 
• Inwentaryzacja powykonawcza 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 

 
6.2. Sprawdzenie jakości robót  
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 
budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 
6.3. Kontrola  jakości  prac  pomiarowych   
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad określonych  
w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8.  

 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Wg przedmiaru robót. 
 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt.9. 
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8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 
i 6 dały wyniki pozytywne 

8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej: 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności 
lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone 
wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

8.4. Podstawa płatności  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 

 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  
z późniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953) 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401) 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, Warszawa 1979 r. 
• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, Warszawa 1979 

r. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa
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SST- 3 Podbudowy pod nawierzchnie  
 

Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategoria robót:  45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące remontu podbudowy w ramach zadania pn.: „Budowy drogi dojazdowej do 
oczyszczalni ścieków w Ciechowicach” w ramach modernizacji ul. Betonowej w Ciechowicach. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr 20cm  pod remont nawierzchni 
drogi. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia stabilizowanego mechanicznie. Jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni utwardzonej.  
 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna  
Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 
kruszywa.  
 
1.4.3. Określenia pozostałe  
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne"  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”.  
 
1.6.Roboty towarzyszące i tymczasowe  
-     wymiana namokniętego podłoża na podbudowę kamienną 
-     zwiększenie grubości warstw w przypadku niemożności uzyskania nośności 
      O parametrach E2>120MPa, E2/E1 <2,2. 
 
1.7.  Informacje o terenie podano w STO 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
ST-0 „Wymagania ogólne".  
 
2.2. Rodzaje materiałów  
 
 
2.3. Wymagania dla materiałów Uziarnienie kruszywa  
 
2.3.1. Właściwości kruszywa  
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1.  
tabela 1.  
 
Lp.  Wyszczególnienie właściwości  

 

warstwa 
środkowa 
2-31,5mm 
 

 

1  Zawartość ziaren mniejszych niż 2 mm, % 
(m/m)  

0  0  PN-B06714 -
15 [3]  

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

5  10  PN-B06714 -
15 [3]  

3  Zawartość ziaren nieforemnych %(m/m), 
nie więcej niż  

35  40  PN-B06714 -
16 [4]  

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

1  1  PN-B-04481 
[1]  

5  Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lubIIwgPN-
B04481,%  

od 65  od 50  BN64/8931 01 
[26]  

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

35 30  50 35  PN-B06714 -
A2 [12]  

7  Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż  3  5  PN-B06714 -
18 [6]  

8  Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, %(m/m), nie więcej 
niż  

5  10  PN-B06714 -
19 [7]  

9  Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, 
% (m/m), nie więcej niż  

- - PN-B06714 -
37 [10] PN-
B06714 -39  

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

1  1  PN-B-06714 -
28 [9]  

11  Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: a) przy 
zagęszczeniu Is > =1,00 b) przy 
zagęszczeniu Is > =1,03  

80 120  

60  PN-S06102 
[21]  
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 3.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłuczniapowinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
- zagęszczarek mechanicznych, spalinowych do zagęszczania podbudów 
- walców mechanicznych 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 
41. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wymagania dotyczące transportu podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 4.  
 
4.2. Transport materiałów  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem.  
 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 5.  
 
5.2. Przygotowanie podłoża  
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy.  Podbudowę należy kształtować tak by osiągnąć spadek końcowy 
jednostronny 0,5% na zewnątrz do linii obrzeża. 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji 
na boisku. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  
 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa  
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. Podbudowa powinna być odpowiednio 
zagęszczona.  
 
5.5. Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Zamawiającego, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
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podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1 „Wymagania ogólne" pkt 6.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.  
 
6.3.1. Zagęszczenie podbudowy  
Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, powinien być nie mniejszy niż 0,97 zagęszczenia maksymalnego określonego 
metodą normalną. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN77/8931-12. 
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. E2< 2,2. Wartość E2 powinna być nie mniejsza 
niż 100MPa. na górnej warstwie podbudowy. 
 
6.3.2. Właściwości kruszywa  
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.1.  
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
 
6.4.1. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm.  
6.4.2. Równość podbudowy  
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. 
 
6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ±0,5 %.  
 
6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.  
 
6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 
+5 cm.  
 
6.4.6. Grubość podbudowy  
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości proj. o więcej niż + 10%.  
 
 
 
 
 
 



  

          SST - B - 02 
- 25 - 

6.4.7. Nośność podbudowy  
Nośność podbudowy można badać płytą uciskową.  
 Wymagane cechy podbudowy  
Wskaźnik 
zagęszcze 
nia Is nie 
mniejszy 
niż  

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 
(mm)  

Minimalny moduł 
odkształcenia mierzony 
płytą o średnicy 30 cm, 
(MPa)  

40 kN  50 kN  od 
pierwsze 
go 
obciążenia 

od drugiego 
obciążenia 
E2  

0,97 1,40  1,60  E2/E1≤2,2 >100 

 
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 20 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 kos/t 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 Zamawiającego, 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 kos/t: 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  
Zamawiającego. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko  
wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez  
Wykonawcę podbudowy.  
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „ Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiarową jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 . 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności określa umowa.  
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Cena jednostkowa 1m2 podbudowy obejmuje: 
- wyrówanie podłoża 
- dowóz tłucznia i klińca 
- rozładunek i rozścielenie warstwami 
- zagęszczenie warstwami do uzyskania wymaganych wskaźników nośności 
- profliację spadków 
- wykonanie badań płytką dynamiczną i pomiarów geodezyjnych 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
• PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych  
• PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  
• PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  
• PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. (lub 

odpowiadające im normy EN)  
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SST-B-03 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
 

 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategoria robót:  45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 
 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przewidzianych do wykonania w ramach zadania pn.: „Budowy drogi 
dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Ciechowicach” w ramach modernizacji ul. Betonowej w 
Ciechowicach. 
 
 

1.2. Zakres stosowania OST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana będzie  jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem: 
- Rozbiórka istniejących płyt betonowych 2rzędy 100x200x16cm na odcinku 600m. 
- Wykonanie i wyprofilowanie podbudowy 
- Wymiana nawierzchni jezdni 
- Wyrównanie pobocza 
- Modernizacja zjazdu (w obrębie pasa drogowego). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z 
kołami pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze 
względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu 
ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren 
przechodzących przez określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) 
wymiar sita. 
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1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i 
wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, 
wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 
cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 

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

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB – polimeroasfalt, 
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren 

kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren 

kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance 

Determined; producent może jej nie określać), 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może 

dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego 
zobowiązany), 

IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik 
równości, 

MOP – miejsce obsługi podróżnych.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1.   Warstwa wiążąca asfaltobetonu AC16W 
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2.2. Warstwa ścieralna asfaltobetonu AC11S 
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2.3. Emulsje do wiązania warstw 
 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy 
stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami 
według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany 
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy 
asfaltowe na gorąco. 
 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w 
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do 
opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
 
 
2.4.  Materiały do połączeń technologicznych 
 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 
różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 
lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 

technicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne 
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
 
3. SPRZĘT 
 
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 ST-0 dział 4 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Asfalt 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

- cysternach kolejowych, 
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- 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. 
 
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 ST-0 dział 5. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej w 
postaci recepty laboratoryjnej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i 
próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora do wykonania badań kontrolnych przez 
Inwestora.  
 
Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych materiałów 
przez niezależne (niezwiązane z wykonawcą robót) laboratorium drogowe. Koszty tych badań 
ponosi Wykonawca. 
 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

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

 
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej 
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu mają być zgodne z WT-2. 
Maksymalna grubość ziarna w mieszance nie może być większa niż 40% grubości warstwy. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
laboratoryjnych. Próbki powinny spełniać wymagania podane w WT-2. Wykonana warstwa 
ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w WT-2. 
 
5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 
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Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu  mają 
być zgodne z WT-2. Maksymalna grubość ziarna w mieszance nie może być większa niż 40% 
grubości warstwy. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie 
badań próbek laboratoryjnych; próbki powinny spełniać wymagania podane w WT-2. 
 Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 
powinna spełniać wymagania podane w WT-2.  
 
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. Dozowanie składników powinno być sterowane 
elektronicznie. Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być 
dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.  Asfalt w zbiorniku 
powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym 
utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. Minimalna i maksymalna temperatura w 
zbiorniku powinna być zgodna z zaleceniami producenta asfaltu. Kruszywo powinno być 
wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypełniacza i asfaltu uzyskać właściwą 
temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 4. 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
asfaltem lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
 
Tablica 4. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej 

 
Lp. 

Podłoże do wykonania warstwy  
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po 
odparowaniu wody z 
emulsji,    kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia 

tłuczniowa 
0,7÷1,0 

2 Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

0,5÷0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub 
gruntu stabilizowanego cementem 

0,3÷0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o 
chropowatej powierzchni 

0,2÷0,5 

 
5.5. Połączenie międzywarstwowe 
Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej, w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej 
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Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji 
 kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa  
2 Asfaltowa warstwa 

wyrównawcza lub 
wzmacniająca 

0,3÷0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca 0,1÷0,3 
  
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie 
wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji,  
2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji, 
0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji. 
 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest 
nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 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. Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inspektora kontrolnej produkcji. Sprawdzenie 
zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
  
5.8. Odcinek próbny 
Jeżeli zażąda tego Inspektor, co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca 
wykona odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-
asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji 
projektowej grubości warstwy, określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania 
prawidłowego zagęszczenia warstwy. Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz 
sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek próbny powinien 
być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.  Wykonawca może przystąpić do 
wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora. 
 
5.9. 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 pkt 5.3 dla mieszanki wytwarzanej. Zagęszczanie 
mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym 
na odcinku próbnym. Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. 
Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być nie mniejszy niż 98,0%. 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 wyprofilowane dociskaczem lub równo obcięte, a  
powierzchnia krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą 



  

          SST - B - 03 
- 34 - 

asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany 
przez Inspektora. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 dział 6 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza 
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki 
tych badań Inspektorowi 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 6. 
 
 
 
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszytu 64 
IBDiM 2002 r – „Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-

 
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 
lub na zasadach zgodnych z 
zapisami WT - 2 

2 Właściwości asfaltu (badania 
niepełne) 

dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 
(badania niepełne) 

1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa dla każdej dostawy kruszywa – 
badania niepełne 
przy każdej zmianie – badania pełne 

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. 
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asfaltowych”. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w WT 
– 2. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 
 
6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
Dla każdej cysterny należy wykonać badania sprawdzające w zakresie: 
penetracji w temp. 25°C,  temperatury mięknienia, Asfalt z dostawy należy uznać za przydatny 
do produkcji przy równoczesnym spełnieniu następujących warunków: 
wyniki badań sprawdzających jw. są zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 
2.2 i 2.3. wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest 
załączony do dostawy, są zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 2.2 i 2.3. 
 
6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 
Badania niepełne kruszywa należy wykonywać dla każdej dostawy kruszywa, w zakresie: 
uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3, 
tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3, 
zawartości pyłów wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.4, 
kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego), 
procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5 pkt 4.1.7 
(dotyczy kruszywa grubego przekruszonego lub łamanego z naturalnie rozdrobnionego surowca 
skalnego). 
 
Badania pełne kruszywa należy wykonywać przy każdej zmianie kruszywa, w zakresie 
określonym w pkt 2.5, tablice 5-8. W przypadku zmiany kruszywa należy opracować nową 
receptę laboratoryjną i uzgodnić ją z Inspektorem. 
 
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 ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w 
SST. 
Temperatura może być również odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urządzenia 
pomiarowego zainstalowanego w otaczarce. 
 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 
6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 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 
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6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podaje tablica 7. 
Tablica 7. 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 m2 

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 m2 

12 
Wolna przestrzeń w 
warstwie 

jw. 

 
6.4.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nieograniczonej 
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. 
 
6.4.3. Równość warstwy 
Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy mierzone łatą 4 m lub planografem albo 
metodą równoważną, nie powinny być większe od podanych w tablicy 8. 
Tablica 8. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

Warstwa 
wzmacniają
ca 

3 Drogi klasy L i D oraz place i 
parkingi 

9 12 15 

 
6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
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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, dla warstwy wzmacniającej i 
wiążącej z tolerancją ± 10 %, dla warstwy ścieralnej z tolerancją -5% do +10%. Wymaganie to 
nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi +5 mm i 
warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi + 5 mm. 
 
6.4.8. Złącza 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.  Wykonawca w obecności Inspektora pobiera próbki z każdej 
dziennej działki roboczej za rozściełacza w celu określenia zagęszczenia i wykonania ekstrakcji 
wbudowanej warstwy MMA. W razie wątpliwości wyników – zagęszczenie i wolna przestrzeń 
powinny być porównywane do masy wbudowanej w pobliżu wiercenia prób. 
 
6.4.12. Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni - wymagania dla dróg KR 5-6   
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas 
należy określić współczynnik tarcia aparatem SRT-3 na mokrej warstwie ścieralnej, przy 
całkowitym poślizgu opony testowej. 
Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni zwilżonej wodą w ilości 0,5 l/m2, 
przy pełnej blokadzie koła pomiarowego. 
Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. 
Za miarodajny współczynnik tarcia µm przyjmuje się różnicę wartości średniej E(µ) i odchylenia 
standardowego D(µ) :  
µm = E(µ) – D(µ) 
 
Wymagane parametry miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni po dwóch miesiącach od 
oddania drogi do użytkowania: 
µ30 ≥ 0,48   -  przy prędkości 30 km/h, 
µ60 ≥ 0,39   -  przy prędkości 60 km/h, 
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Wartości współczynnika tarcia nawierzchni dotyczą pomiarów z użyciem opony bezbieżnikowej 
rozmiaru 5,60S x 13. 
 
6.4.13. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań 
Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane na odpowiednich formularzach i 
podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru. Dokumenty te stanowią integralną 
część operatu kolaudacyjnego robót. Sporządza się je w dwóch egzemplarzach – oryginał dla 
zamawiającego i kopię dla Wykonawcy. Wyniki badań będą brane pod uwagę przez 
Zamawiającego do oceny jakości robót w przypadku ich wykonania w obecności Inspektora 
Nadzoru. Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki 
badań próbek wyciętych w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru i przy jego udziale 
nie rzadziej niż w 2 miejscach na 3000 m2 pasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym 
wyglądzie. Badania powinny obejmować wszystkie cechy wymienione w punktach 5.2.1. i 5.2.2. 
Próbka będzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikającej z podziału całego odcinka 
na pododcinki w zależności od ilości i lokalizacji pobieranych próbek. W przypadkach 
budzących wątpliwości niezależnie od badań laboratoryjnych Wykonawcy będzie prowadzona 
kontrola i badania laboratoryjne przez Zamawiającego w niezależnym laboratorium nie 
związanym z wykonawstwem robót lub laboratorium Inwestora. W przypadku potwierdzenia 
niewiarygodności wyników badań Wykonawcy zostanie on obciążony kosztami pobrania próbek 
i wykonania badań laboratoryjnych. W przypadku nie potwierdzenia się wątpliwości koszty tych 
badań i pobrania próbek poniesie Zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 
Zamawiającemu pomocy przy pobieraniu próbek do badań kontrolnych oraz prowadzenia 
badań kontrolnych.  Inwestor zostawia sobie prawo wykonania badań kontrolnych w każdym 
przypadku w ilości zgodnej z SST  bez względu na wyniki badań Wykonawcy przez 
laboratorium Inwestora.   
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 dział 7  „Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Zasady odbioru robót ulegających zakryciu 
Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji obiektu ulegną zakryciu.  
Odbioru robót podlegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników laboratoryjnych obejmujących badania materiałów, mieszanek i 
gotowej warstwy oraz pomiarów cech geometrycznych. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń w zakresie jakości robót, odbierający ustala zakres robót 
poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakazuje usunięcie wadliwe wykonanej warstwy. 
Roboty poprawkowe lub usunięcie wadliwe wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swój 
koszt w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora. 
Odbiorowi robót zanikających podlega :  
- oczyszczenie i skropienie podłoża i warstw konstrukcyjnych nawierzchni; 
- warstwa wzmacniająca; 
- warstwa wiążąca. 
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8.3. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej 
wykonanych robót.  Odbiór ostateczny dokonany jest po zakończeniu całości robót objętych 
umową oraz skompletowaniu całej przewidzianej w umowie dokumentacji. O gotowości 
wykonanych robót do odbioru ostatecznego Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.4. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek w wykonanym obiekcie 
 
W przypadku wystąpienia w odbieranym obiekcie wad i usterek będzie się postępować zgodnie 
z postanowieniami zawartymi w WT-2 oraz umowie z Wykonawcą.  
Całkowita wielkość potrąceń to suma potrąceń za poszczególne wady występujące w 
wykonanym obiekcie.  
W przypadku większych odchyłek od przyjętych do potrąceń za niedostateczną jakość robót w 
p. 8.3.1. SST, wykonany obiekt drogowy lub jego poszczególne części będą wyłączone z 
odbioru do czasu wykonania niezbędnych robót dla doprowadzenia elementu lub obiektu do 
pełnej projektowanej wartości technicznej oraz do tego czasu zostanie wstrzymana zapłata za 
wadliwe wykonane elementy lub obiekt oraz zastosuje się ustalenia zawarte w umowie z 
Wykonawcą robót. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych badań kontrolnych 
wykonanej nawierzchni uściślających zakres robót wykonanych wadliwie - wymagających 
ponownego wykonania. Niezbędne badania mogą być przeprowadzone w laboratorium 
uzgodnionym z Zamawiającym; na zlecenie i koszt Wykonawcy. 
Wady i usterki, które mogą być przyczyną zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
Wykonawca musi natychmiast usuwać na własny koszt. 
 
8.5. Potrącenia za inne nieistotne wady i usterki, które nie wymieniono w WT-2 będą wyceniane 
szacunkowo przez Inspektora Nadzoru i Komisję odbioru robót.  
 
8.6. Odbiory robót pogwarancyjnych w/g umowy z Wykonawcą.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 dział 9 „Wymagania ogólne”  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
- dostarczenie materiałów, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
- oczyszczenie i skropienie podłoża pod warstwę nawierzchni, 
- 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-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów 
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drogowych 
2. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia 
3. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 

4. PN-EN 13924 
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów 
drogowych twardych 

5. PN-EN 14023 
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji dla 
asfaltów modyfikowanych polimerami 

6. PN-EN 13043 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

7. 
PN-EN 
14188-1 

Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew 
na gorąco 

8. 
PN-EN 
14188-2 

Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew 
na zimno 

9. 
PN-EN 
12272-1 

Powierzchniowe utrwalanie – Metody badań – Część 1: 
Dozowanie i poprzeczny rozkład lepiszcza kruszywa 

10
. 

PN-EN 
12697-1 

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

11
. 

PN-EN 
12697-2 

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

12
. 

PN-EN 
12697-3 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 3: Odzyskiwanie 
asfaltu – Wyparka obrotowa 

13
. 

PN-EN 
12697-4 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 4: Odzyskiwanie 
asfaltu – Kolumna o destylacji frakcyjnej 

14
. 

PN-EN 
12697-5 

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

15
. 

PN-EN 
12697-6 

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

16
. 

PN-EN 
12697-8 

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

17
. 

PN-EN 
12697-10 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 10: 
Zagęszczalność 

18
. 

PN-EN 
12697-11 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie 
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

19
. 

PN-EN 
12697-12 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określenie 
wrażliwości na wodę 

20
. 

PN-EN 
12697-13 

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

21
. 

PN-EN 
12697-14 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 14: Zawartość 
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wody 
22
. 

PN-EN 
12697-17 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 17: Ubytek ziaren 

23
. 

PN-EN 
12697-18 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie 
lepiszcza 

24
. 

PN-EN 
12697-19 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 19: 
Przepuszczalność próbek 

25
. 

PN-EN 
12697-20 

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

26
. 

PN-EN 
12697-22 

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

27
. 

PN-EN 
12697-23 

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

28
. 

PN-EN 
12697-24 

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

29
. 

PN-EN 
12697-26 

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

30
. 

PN-EN 
12697-27 

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

31
. 

PN-EN 
12697-28 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 28: Przygotowanie 
próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości wody 
i uziarnienia 

32
. 

PN-EN 
12697-29 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 29: Pomiar próbki 
z zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej 

33
. 

PN-EN 
12697-30 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 30: Przygotowanie 
próbek zagęszczonych przez ubijanie 

34
. 

PN-EN 
12697-33 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 33: Przygotowanie 
próbek zagęszczanych walcem 

35
. 

PN-EN 
12697-34 

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

36
. 

PN-EN 
12697-35 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 35: Mieszanie 
laboratoryjne 

37
. 

PN-EN 
12697-36 

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

38
. 

PN-EN 
12697-38 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 38: Podstawowe 
wyposażenie i kalibracja 
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39
. 

PN-EN 
12697-39 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 39: Oznaczanie 
zawartości lepiszcza rozpuszczalnego metodą spalania 

40
. 

PN-EN 
12697-40 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 40: 
Wodoprzepuszczalność „in-situ” 

41
. 

PN-EN 
12697-41 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 41: Odporność na 
płyny przeciwgołoledziowe 

42
. 

PN-EN 
12697-42 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 42: Zawartość 
zanieczyszczeń w destrukcie asfaltowym 

43
. 

PN-EN 
12697-43 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 43: Odporność na 
paliwo 

44
. 

PN-EN 
13108-1 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: 
Beton asfaltowy 

45
. 

PN-EN 
13108-2 

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

46
. 

PN-EN 
13108-20 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: 
Badanie typu 

47
. 

PN-EN 
13108-21 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: 
Zakładowa kontrola produkcji 

 
 
10.2. Inne dokumenty 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)  

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 1997r. 
- Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych – 

Zeszyt 64 IBDiM 2002 r. 
- WT-1 Kruszywa 2008 Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-

asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – IBDiM, 2008 r. 
- WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 Wymagania techniczne - Nawierzchnie asfaltowe na 

drogach publicznych – IBDiM, 2008 r. 
- WT-3  Emulsje asfaltowe 2009 - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych – 

IBDiM, 2009 
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SST-IT-01 Kanalizacja kablowa 
 

 
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategoria robót:  45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
 
 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przewidzianych do wykonania w ramach zadania pn.: „Budowy drogi 
dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Ciechowicach” w ramach modernizacji ul. Betonowej w 
Ciechowicach. 
 
 

1.2. Zakres stosowania OST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana będzie  jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem: 
- wykonanie wykopu pod studnie kablowe SKR-1, SKR-2 
- wykonanie wykopu pod rury 
- budowa studni kablowych 
- ułożenie rur pomiędzy studniami 
- zasypanie wykopu z rurami 
- zasypanie wykopu wokół studni 
- wykonanie przewiertów pod przeszkodami terenowymi 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz definicjami podanymi poniżej: 

• Przelot kanalizacji kablowej - część ciągu kanalizacji kablowej zawarta między 
sąsiednimi studniami o długości mierzonej wzdłuż ciągu rur, między środkami 
pokryw studni. 

• Ciąg kanalizacji kablowej - zespół ułożonych jedna za drugą i połączonych ze 
sobą pojedynczych rur kanalizacyjnych tworzących kanał do ułożenia w nim kabli 
telekomunikacyjnych. 

• Złączka rurowa – element osprzętu służący do połączenia rur polietylenowych lub 
innych, z których budowana jest kanalizacja pierwotna, wtórna lub rurociąg 
kablowy. 
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2 MATERIAŁY 
2.1 Źródło pochodzenia materiałów 
Wymagania ogólne podano w Specyfikacji Ogólnej SST-O 
 
2.2 Elementy prefabrykowane 
2.2.1 Prefabrykowane studnie kablowe 
Prefabrykowane studnie kablowe powinny być wykonane zgodnie z normą BN-73/8984-01 [21] 
z betonu klasy B 20 zgodnego z normą PN-88/B-06250 [7] lub z poliwęglanu. Studnie kablowe i 
jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym nie zabezpieczonym 
przed wpływami 
 
2.2.2 Rury kanalizacji kablowej 
Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury powinny odpowiadać normom: 
- polipropylenowe (PP) - ZN-96/TPSA-015 [36] 
Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach 
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 
 
2.3.1 Elementy studni kablowych 
Do budowy studni kablowych należy stosować następujące ich części: 
-  korpus betonowy, 
-  wietrznik do pokryw odpowiadający BN-73/3233-02 [15], 
-  ramy i pokrywy odpowiadające BN-73/3233-03 [16], 
-  wsporniki kablowe odpowiadające BN-74/3233-19 [17] 
-  zabezpieczenie pokrywy włazu przed ingerencją osób nieuprawnionych wg ZN-96/TPSA- 
   041 [54]. 
Powyższe elementy powinny być składowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych. 
 
3 SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności 
od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót: 
� sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna, 
� urządzenie płucząco -wiercące do przewiertów sterowanych, 
� ubijak spalinowy, 
� zespół prądotwórczy , 
� zgrzewarka do zgrzewania rur PE, 
- żuraw samochodowy 
 
4 TRANSPORT 
Wykonawca przystępujący do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu, w zależności od 
zakresu robót: 
� samochód skrzyniowy, 
� samochód samowyładowczy, 
� samochód dostawczy, 
� przyczepa do przewozu kabli, 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
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5 WYKONANIE ROBÓT 
Technologia budowy uzależniona jest od warunków technicznych wydawanych przez 
użytkownika linii, który w sposób ogólny określa sposób budowy. Zasady wykonania tras 
kanalizacji kablowej pierwotnej zgodnie z Polska Norma PN-76/E-05125 oraz rozporządzeniami 
Ministra Infrastruktury, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne 
obiekty budowlane i ich usytuowanie, dotyczącym również prac wykonywanych we wspólnym 
wykopie. Roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa                  
i higieny pracy. Budowę kanalizacji teletechnicznej należy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową uwzględniając wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania i odbioru 
robót. Wykopy powstałe po budowie elementów linii powinny być zasypane zagęszczonym 
gruntem i wyrównane do poziomu terenu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być równy 0,85. 
 
5.1 Kanalizacja teletechniczna 
5.1.1 Ogólne wymagania 

• Długość przelotów między studniami 
Długość przelotów między sąsiednimi studniami zachować zgodnie z projektem wykonawczym . 

• Głębokość ułożenia kanalizacji 
Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu 
terenu lub chodnika do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło 0,7 m dla kanalizacji 
magistralnej. Przy przejściach pod jezdnią lub torowiskiem głębokość ułożenia kanalizacji 
powinna być taka, aby odległość od nawierzchni nie była równa co najmniej 1,2 m. W 
przypadkach uwarunkowanych trudnościami technicznymi dopuszcza się zmniejszenie 
głębokości ułożenia kanalizacji do 0,4 m (poza przejściami pod torowiskami i jezdniami). 

• Prostoliniowość przebiegu 
Kanalizacja powinna, na odcinkach między sąsiednimi studniami, przebiegać po linii prostej. 
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczą miejsc, w których konieczne jest 
ominięcie przeszkód terenowych. W celu ominięcia przeszkód ciągi kanalizacji z rur z tworzyw 
sztucznych mogą być wygięte tak, aby promień wygięcia nie był mniejszy od 6 m. W 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się promień wygięcia nie mniejszy niż 2 m. 

• Spadek kanalizacji 
Kanalizacja powinna być układana ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komór 
kablowych spadek można zwiększyć do 2%, a do budynków do 5%. 
 
5.1.2 Roboty ziemne 

• Trasa kanalizacji 
Wytyczona w terenie trasa kanalizacji kablowej powinna być zgodna z podaną w dokumentacji 
projektowej. 

• Głębokość wykopów 
Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 [22]. W przypadkach 
przewidywanej rozbudowy kanalizacji wykopy powinny być odpowiednio głębsze. 

• Szerokość wykopów 
Szerokości wykopów podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05 [22]. 

• Przygotowanie wykopów 
Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w punkcie 5.9 normy 
BN-73/8984-05 [22]. Ściany wykopów powinny być pochyłe. 

• Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu 
Przed ułożeniem kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem 
zgodnie z wymaganiami kpt. 3.6 normy BN-73/8984-05 [22]. 
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5.1.4 Układanie ciągów kanalizacji - układanie rur 
Z pojedynczych rur o średnicy określonej w projekcie wykonawczym należy tworzyć zestawy 
kanalizacji o zaprojektowanej ilości otworów. Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w 
warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między warstwami od 3 cm. Na przygotowane 
dno wykopu należy ułożyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie. W przypadku układania 
następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem lub przesianym gruntem, 
wyrównać i ubijać ubijakiem mechanicznym.  
Kanalizacja kablowa z rur HDPE powinna być wykonywana w temperaturze nie niższej niż -
10C. W każdym przypadku układania rur przy obniżonej temperaturze niedopuszczalne jest 
rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. 
 
5.1.5 Zasypywanie kanalizacji 
Ostatnią, górną warstwę kanalizacji należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do 
grubości przykrycia nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu 
grubości około 20 cm. Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijać 
ubijakami mechanicznymi.  
 
5.1.6 Skrzyżowania i zbliżenia kanalizacji 
Przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna 
znajdować się w zasadzie nad tymi urządzeniami. Inne rozwiązania dopuszcza się tylko w 
wyjątkowych przypadkach, gdy pokrycie kanalizacji górą byłoby mniejsze od wymaganego. 
Najważniejsze dopuszczalne odległości w rzucie pionowym lub poziomym między krawędziami 
ciągów kanalizacji a innymi urządzeniami podziemnymi nie powinny być mniejsze od podanych 
w tablicy 5normy BN-73/8984-05 [22]. 
 
5.2 Studnie kablowe 
Należy stosować studnie kablowe prefabrykowane typu SKR-1 oraz SKR-2  
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Kanalizacja teletechniczna 
Kontrola jakości wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu: 

• trasy kanalizacji przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów kanalizacji w 
           miejscach studzien kablowych, 

• przebiegu kanalizacji na zgodność z dokumentacją projektową, 
• prawidłowości wykonania ciągów kanalizacji polegającej na sprawdzeniu drożności rur, 

          wykonania skrzyżowań z obiektami, 
• prawidłowości budowy studni kablowych polegającej na sprawdzeniu wymagań normy 

          BN-85/8984-01 [20]. - dla studni SKR-1, SKR-2, 
 
7 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne informacja odnośnie obmiaru robót podano w specyfikacji ogólnej SST-O 
 
8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Ogólnej SST-O 
 
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za jednostkę wykonanych robót należy ustalić zgodnie z obmiarem i oceną użytych 
materiałów i wykonanych prac. Ceny te będą pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i 
wbudowanie wszystkich materiałów użytych do budowy kanalizacji teletechnicznej oraz 
robociznę, pracę sprzętu oraz wszystkie czynności niezbędne do należytego wykonania i 
odbioru robót. Cena wykonania 1m kanalizacja kablowej o określonej średnicy i ilości rur 
obejmuje: 
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� zakup i dostarczenie materiałów na miejsce budowy 
� wykonanie i zasypanie wykopów 
� układanie rur kanalizacji i rur ochronnych w wykopie 
� montaż złączki na ułożonym rurociągu 
� przeprowadzenie prób i badań 
� uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac 
� wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki celem odzysku lub unieszkodliwienia 
Cena budowy 1 sztuki studni kablowej okresowego rodzaju obejmuje: 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia 
� wykopanie i zasypanie wykopów 
� przeprowadzenie prób i badań 
� uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac 
� wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki celem odzysku lub unieszkodliwienia 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa - Prawo Budowlane 
 
Normy 
BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe. 
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 
BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. 
BN-74/3233-19 Wsporniki kablowe 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i 
wymiary. 
BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i 
wymiary. 
BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania. 
BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania. 
BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 
ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania linii 
telekomunikacyjnych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne 
wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna. 
Wymagania i badania 
ZN-96/TPSA-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i rurociągi 
kablowe. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Złączki rur. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki końców rur kanalizacji 
kablowej. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna. 
Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i 
badania. 
ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające obiektów 
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania. 
ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni 
kablowych, dodatkowe (wewnętrzne ). Wymagania i badania. 


