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SPIS TREŚCI 

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE    
D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA ŚCIERALNA                                                                           
D - 04.08.01 WYRÓWNANIE PODBUDOWY MIESZANKAMI  MINERALNO-ASFALTOWYMI                     
D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO  WARSTWA WIĄŻĄCA i WYRÓWNAWCZA      
D - 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG                                                                                                       
D - 04.04.01 WARSTWY ODSĄCZAJĄCE                                                                                                                   
D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE                     
D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM  I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA                                           
D – 06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY                                                                                              
                   
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

1. WSTĘP 
 

1.1.Przedmiot OST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych realizowanych w ramach przebudowy 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przedmościu. 
1.2. Zakres stosowania OST 
Ogólna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDKiA dla 
poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. W przypadku braku 
ogólnych 
specyfikacji technicznych wydanych przez GDDKiA dla danego asortymentu robót, 
ustalenia 
dotyczą równieŜ dla SST sporządzanych indywidualnie. 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w OST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Badania kontrolne – badania wykonywane przez Laboratorium Drogowe lub inne 
Badawcze Wykonawcy, 
1.4.2. Badania sprawdzające – badania wykonywane na zlecenie InŜyniera/Kierownika 
projektu przez Laboratorium Drogowe Zamawiającego, 
1.4.3. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-uŜytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element 
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.4. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.5. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w 
przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia 
mierzona 
w osi jezdni drogowej. 
1.4.6. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i 
zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.7. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 
do 
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ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.8. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 
stronami słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowanych odbiorów robót i usług, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem a Wykonawcą. 
1.4.9. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia 
komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.10. InŜynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest 
Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.11. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.13. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, 
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
1.4.15. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu 
oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu 
pojazdów 
lub pieszych. 
1.4.16. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 
drogi i skarpami rowów. 
1.4.17. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.18. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego. 
1.4.19. Laboratorium Drogowe Zamawiającego – Wydział Technologii w GDDKiA we 
Wrocławiu, który wykonuje badania sprawdzające na zlecenie Zamawiającego, 
1.4.20. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
1.4.21. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.22. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i 
rozkładania 
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 
podłoŜe. Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 
konstrukcji 
nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
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funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 
i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
1.4.23. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie 
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.24. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i 
przepust. 
1.4.25. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio 
utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.26. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót i usług z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót i usług budowlanych. 
1.4.27. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 
drogowy 
moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 
1.4.28. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, 
słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.29. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią 
do głębokości przemarzania. 
1.4.30. PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio 
pod nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i 
właściwego 
wykonania nawierzchni. 
1.4.31. Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.32. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.33. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów 
geometrycznych 
trasy w planie i przekroju podłuŜnym) istniejącego połączenia. 
1.4.34. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.35. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący 
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak 
wędrówek dzikich zwierząt itp. 
1.4.36. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub 
rowerowy 
itp. 
1.4.37. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 
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która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 
1.4.38. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŜe składać się z pełnej 
ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
1.4.39. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.40. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łoŜyskami), 
przęsła mostowego. 
1.4.41. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między 
zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi 
podłuŜnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4.42. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona 
dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle 
poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch 
kołowy od ruchu pieszego. 
1.4.43. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w 
kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.44. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 
nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące część terenu 
budowy. 
1.4.45. Tunel - obiekt zagłębiony poniŜej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.46. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla 
bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.47. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest zobowi ązany do opracowania projektu tymczasowej 
organizacji ruchu drogowego na czas prowadzonych ro bót, zatwierdzonego przez 
Starostwo Powiatowe w Głogowie oraz wyniesienia ozn akowania w terenie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za bezpiecze ństwo na odcinku 
prowadzonych robót od momentu przekazania pasa drog owego do odbioru 
końcowego robót, ł ącznie z okresem utrzymania robót. Wykonawca musi 
dysponowa ć aktualnymi projektami tymczasowej organizacji ruch u w całym 
okresie trwania Umowy. Koszt opracowania i zatwierd zenia projektu tymczasowej 
organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz ko szt oznakowania pasa 
drogowego w trakcie realizacji umowy nie podlega od rębnej zapłacie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie wymaganej jakości wykonanych robót, 
bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, technologię prowadzonych prac 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa – wszystkie posiadane przez Zamawiającego dokumenty, 
które będą konieczne do realizacji przedmiotu umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część Kontraktu, a wymagania określone w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w warunkach umowy. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
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projektową , ST i obowiązującymi przepisami. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowy muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowy, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowy rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wyniesie w teren oznakowanie robót, 
zgodnie z zatwierdzonym projektem. Projekt musi być aktualny przez cały okres trwania 
umowy. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wszyscy pracownicy przebywający na drodze, bez względu na rodzaj wykonywanej 
pracy musza być ubrani w kamizelki odblaskowe. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór, znaków i 
świateł ostrzegawczych, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zgodne ze 
Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 
poz.2181). 
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych projektów tymczasowej 
organizacji ruchu przez cały okres obowiązywania umowy. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym/remontowym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji robót aŜ do zakończenia i odbioru robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób zgodny z zatwierdzonym projektem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
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do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania 
budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera/Kierownika projektu i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
Zamawiający będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i 
dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie 
będzie 
ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi 
w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim 
przewozie będziepowiadamiał InŜyniera/Kierownika projektu. InŜynier/Kierownik projektu 
moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 
budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
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bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 
Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie z 
poleceniami Zamawiającego. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie aktualne przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót i usług, 
przez okres trwania umowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub 
związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
InŜyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe 
z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 
1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod 
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera/Kierownika 
projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. 
Wykopaliska  
1.5.14. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 
będą uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, po uzgodnieniu z 
Zamawiającym ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i usług i/lub wysokość kwoty, o 
którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywanych materiałów, 
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proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak 
równieŜ odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, próbki materiałów, atesty oraz 
deklaracje zgodności. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
realizacji robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów 
administracji 
państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne 
jakie okaŜą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy na własny koszt, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 
Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te 
dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Zamawiającego. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 
usunięciem , a w przypadku nie wykonania robót poprawkowych niezapłaceniem. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień przed uŜyciem tego materiału, 
albo 
w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany 
bez zgody Zamawiającego. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, w swoim zakresie aby tymczasowo składowane materiały, do 
czasu gdy będą one uŜyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami 
zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w 
celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli 
będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą 
być spełnione następujące warunki: 
a) Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
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b) Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca 
uzyska 
dla Zamawiającego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
2.7. Akceptacja receptur 
Wykonawca zobowiązany jest do zatwierdzenia a Wydziale Technologii wszystkich 
materiałów stosowanych w ramach realizacji Umowy. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów 
i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ i projekcie tymczasowej organizacji ruchu, w 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Zamawiającego, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do 
robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej i SST i w terminie przewidzianym w zleceniu. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem tymczasowej organizacji 
ruchu opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
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usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu 
program zapewnienia jakości w terminie 1 m-ca od podpisania Umowy. Uzyskanie 
zatwierdzenia tego programu powinno nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 2 m-ce od 
podpisania Umowy. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji 
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 sposób zapewnienia bhp., 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 
 wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji InŜynierowi/Kierownikowi projektu; 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, 
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zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań kontrolnych w 
celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania kontrolne materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, SST, norm i wytycznych 
Minimalne wymagania co do zakresu badań kontrolnych i ich częstotliwość są 
określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, 
Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań 
kontrolnych. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań kontrolnych, InŜynier/Kierownik 
projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
uŜycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań kontrolnych 
materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań sprawdzających 
wykonywanych przez Laboratorium Drogowe Zamawiającego odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. Na zlecenie 
Zamawiającego 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania kontrolne tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
kontrolnych pokrywa Wykonawca. 
6.4. Badania kontrolne i pomiary 
Wszystkie badania sprawdzające i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań kontrolnych, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania kontrolnego. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania kontrolnego, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Zamawiającemu. 
6.5. Raporty z bada ń kontrolnych 
Raporty z wynikami badań kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do 
przechowywania w okresie trwania budowy oraz w okresie trwania gwarancji i do 
udostępniania na kaŜde wezwanie Zamawiającego. 
6.6. Badania sprawdzaj ące prowadzone przez Zamawiaj ącego 
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badań 
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sprawdzających materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania sprawdzające wykonywane w 
Laboratorium Drogowym Zamawiającego, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań sprawdzających jak i wyników 
badań kontrolnych dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
sprawdzające niezaleŜnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Ilość takich badań 
sprawdzających powinna być nie mniejsza niŜ 10% ogólnej ilości badań kontrolnych 
Wykonawcy. Ostateczna ilość badań sprawdzających zaleŜy od warunków 
gruntowowodnych, technicznych i technologicznych występujących w czasie budowy. 
JeŜeli wyniki tych badań sprawdzających okaŜą się negatywne, Wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia ich przyczyny. Po usunięciu przez Wykonawcę przyczyny negatywnych 
wyników badań sprawdzających, Zamawiający zleca powtórne badanie sprawdzające 
Laboratorium Drogowemu Zamawiającego. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnychlub dodatkowych badań sprawdzających i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak CE wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 
spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Deklaracje zgodności i certyfikaty Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu przy odbiorze robót. 
6.8. Dokumenty budowy 
- Wykonawca na podstawie zleceń lub dodatkowo notatek słuŜbowych spisanych z 
Zamawiającym przystępuje do realizacji robót, zgodnie z zapisami w dokumentach 
przetargowych 
- na własny koszt prowadzi wszystkie badania, które zobowiązany jest do okazania 
Zamawiającemu na wezwanie oraz przechowywanie ich przez okres trwania Umowy i 
okres 
gwarancji 
- po wykonaniu robót naleŜy spisać protokół odbioru częściowego, w/w dokumenty 
stanowią 
załącznik do faktury. 
Przy ostatniej fakturze w danym roku kalendarzowym spisuje się protokół ostateczny. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie ze 
zleceniem, dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru. 
W przypadku rozszerzenia zakresu robót Wykonawca zobowiązany jest do 
spisania z Zamawiającym notatki słuŜbowej i sporządzenia dokumentacji fotograficznej. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
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wszystkich robót. 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do protokołu odbioru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
Gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni roboczych od 
daty 
zgłoszenia. 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Odbiór ostateczny robót będzie obejmował usługi i roboty wykonane w danym roku 
kalendarzowym 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
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dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót 
z dokumentacją projektową i SST. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem 
miejsca robót do czasu ich wykonania. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, 
a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi 
zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Dz. U. Nr43, poz. 430 z 1999r. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D – 05.03.05a 

 
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. 

WARSTWA ŚCIERALNA 
wg WT-1 i WT-2 z 2010 r.  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest materiałem pomocniczym do 
opracowania dokumentu przetargowego i kontraktowego na przebudowę drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w m. Przedmoście. 
. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 
13108-1 [47] i WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne Beton 
asfaltowy moŜe być wytwarzany przez producenta posiadającego certyfikowany system 
zakładowej kontroli produkcji, zgodny z normą PN-EN 13108-21, w ramach którego 
dokonuje oceny właściwości uŜytkowych wyrobu wg systemu 2+. 
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb 
budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) 
zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg kategorii ruchu 
od KR1 do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane 
mieszanki 
betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Stosowane mieszanki 

 

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
1.4. Określenia podstawowe wg WT-2 2010 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do 
przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe. 
1.4.2.Warstwa technologiczna –jest to konstrukcyjny element nawierzchni układany w 
pojedynczej operacji 
1.4.3.Warstwa-jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału, 
który moŜe składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych. 
1.4.4. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie 
z 
kołami pojazdów. 
1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.6. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-
asfaltowej, 
ze względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 
1.4.7. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu 
ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.8. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren 
przechodzących przez określony zestaw sit. 

1.4.9. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 
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1.4.10. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie 
ładunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.11. 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. 
1.4.12. 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), 
NPD – właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance 
Determined; producent moŜe jej nie określać), 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe 
dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego 
zobowiązany), 
IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik 
równości, 
MOP – miejsce obsługi podróŜnych. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PNEN 
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz 
lepiszczy wymienionych w tablicy 2 moŜna stosować inne lepiszcza nienormowe według 
aprobat technicznych. 
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w normie PN-EN 12591. 
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w normie PN-EN 14023. 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu 
asfaltu 
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany 
termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
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Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposaŜonym w system 
grzewczy pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. 
Zaleca 
się wyposaŜenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zuŜycie polimeroasfaltu 
po 
dostarczeniu. NaleŜy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w 
okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów 
róŜnego 
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
2.3. Kruszywo 
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i 
wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 [64] 
– 
tablica 12, 13, 14, 15. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub 
pochodzeniu. 
PodłoŜe składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie 
wypełniacza 
powinno się odbywać w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji. 
2.4. Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, naleŜy dobrać i zastosować środek 
adhezyjny, 
Środek adhezyjny naleŜy stosować w przypadku gdy przyczepność asfaltu do kruszywa, 
oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-11 część A (kruszywo 8/11 jako podstawowe), jest 
mniejsza niŜ 80%. Jednocześnie gotowa mieszanka musi spełniać wymagania dotyczące 
odporności na działanie wody wg 
PN-EN 12697-12. 
Środek adhezyjny powinien spełniać wymagania określone w dokumencie 
dopuszczającym 
wyrób do stosowania w budownictwie drogowym. MoŜna stosować środki adhezyjne 
posiadające oznakowanie CE dla których producent sporządził deklarację właściwości 
uŜytkowych. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach w 
warunkach określonych przez producenta. 
2.5. Materiały do uszczelnienia poł ączeń i kraw ędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z 
tego samego materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących 
połączenia 
róŜnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w 
nawierzchni 
lub ją ograniczającymi, naleŜy 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 niŜ 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], 
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asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza 
się 
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
2.6. Materiały do zł ączenia warstw konstrukcji  

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca z warstwą ścieralną) 
naleŜy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane 
polimerami według PN-EN 13808 (załącznik krajowy NA) [58] 
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 moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w 
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji 
do 
opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek 
mineralnoasfaltowych, 
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie, 
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
-sprzęt drobny. 
Sprzęt i urządzenia powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Asfalt i polimeroasfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach 
izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w 
zawory spustowe. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w 
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, 
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą 
korodowały 
pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być 
wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do transportu opakowań z metali lekkich 
(moŜe zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy dowozić na budowę pojazdami 
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samowyładowczymi w zaleŜności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed 
wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem 

powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i 
czas 
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie 
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników uŜywanych do 
transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni moŜna uŜywać tylko 
środki 
antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki mineralno 
asfaltowej, 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące producenta mieszanki oraz odpowiednie dokumenty poświadczające, Ŝe 
materiały uŜyte do produkcji mieszanki spełniają wymagania STWiORB. 
Producent mieszanki mineralno-asfaltowej (wyrobu budowlanego) powinien posiadać 
certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji, zgodny z normą PN-EN 13108-21, w 
ramach którego dokonuje oceny właściwości uŜytkowych wyrobu wg systemu 2+. 
Zadaniem producenta mieszanki jest dobór materiałów składowych, kruszywa 
spełniającego wymagania WT-1 2010 i lepiszcza wg PN-EN 12591 lub PN-EN 14023, oraz 
opracowanie składu mieszanki pod względem uziarnienia i procentowej zawartości 
lepiszcza. 
Producent mieszanki przeprowadza równieŜ badanie typu poprzez walidację 
laboratoryjną, a 
następnie walidację produkcji na podstawie, której sporządza deklarację właściwości 
uŜytkowych wyrobu dla zamierzonego zastosowania. 
Deklaruje wszystkie właściwości uŜytkowe wyrobu łącznie z uziarnieniem wyjściowym 
mieszanki mineralnej i zawartością asfaltu rozpuszczalnego oraz gęstością i gęstością 
objętościową mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa przeznaczona do wbudowania powinna zawierać 
optymalną 
ilość asfaltu i spełniać wymagania ST w całym zakresie dopuszczalnych zawartości asfaltu 
w mieszance. 
Producent mieszanki mineralno-asfaltowej przeprowadza badanie typu przy kaŜdej 
zmianie dostawcy lub złoŜa materiału, jak równieŜ, po stwierdzeniu w trakcie 
wykonywanych badań 
zmiany cech produkowanej mieszanki. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w laboratorium zaakceptowanym 
przez 
Zamawiającego lub posiadającym akredytację w zakresie badanych właściwości, w celu 
wykazania, Ŝe wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa w sposób ciągły spełnia 
wymagania specyfikacji w okresie realizacji robót. 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w 
tablicach 3. 
JeŜeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to 
naleŜy przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 4,5 i 
6. 



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przedmościu 

 

22 

 

Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu 
asfaltowego 
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole 
maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz 
przechowywania 
gotowej mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe 
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 
dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 
Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy dodawać odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem 
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury 
z 
dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym 
(roboczym) nie moŜe przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i 
polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65. 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, 
aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem 
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30oC 
od najwyŜszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 8. W tej 
tablicy najniŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na 
miejsce wbudowania, a najwyŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
Tablica 8. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC [65] 

 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny 
zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod 
warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: 
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typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku róŜnic w ich 
właściwościach. 

5.4. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe (warstwa wyrównawcza, warstwa wiąŜąca lub stara warstwa ścieralna) pod 
warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 
Wymagana równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku 
podłoŜa z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 9. 
Tablica 9. Maksymalne nierówności podłoŜa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy 
asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub równowaŜną metodą) 

 

JeŜeli nierówności są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe. 
Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien 
być 
zapewniony odpływ wody. 
Oznakowanie poziome na warstwie podłoŜa naleŜy usunąć. 
Nierówności podłoŜa (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) naleŜy 
wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wykonane w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu 
lanego w betonie asfaltowym) naleŜy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić 
materiałem o właściwościach zbliŜonych do materiału podstawowego (np. wypełnić 
betonem 
asfaltowym). 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 
powierzchnia podłoŜa powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami 
według norm lub aprobat technicznych. 
Na podłoŜu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub 
spękań poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. 
mieszanki 
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat 
technicznych. 
5.5. Próba technologiczna 
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Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności InŜyniera próby technologicznej, która ma na celu 
sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu 
naleŜy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym 
produkować mieszankę. Do badań naleŜy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 

Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu 
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację 
kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić 
w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni 
samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39]. 
Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 
próbnego. 
Uwaga: 
Na 10 dni przed przystąpieniem do wykonywania warstwy z betonu asfaltowego 
Wykonawca 
w obecności InŜyniera, podczas wykonywania próby technologicznej lub odcinka 
próbnego, 
pobierze do badań próbki mieszanki zgodnie z PN-EN 12697-27 i przekaŜe do 
Laboratorium 
Zamawiającego w celu przeprowadzenia badań kontrolnych. 
Na podstawie pozytywnych wyników badań mieszanki i wyników badań z odcinka 
próbnego 
InŜynier moŜe podjąć decyzję o rozpoczęciu wykonywania warstwy. 
5.6. Odcinek próbny 
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca 
wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz 
ustalenia 
warunków zagęszczania. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InŜynierem. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co 
najmniej 
50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu 
jakie 
zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej. 
Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera 
technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.7. Połączenie mi ędzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia 
połączenia między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni 
ruchem. 
PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia 
między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem 
wody między warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. z warstwy wiąŜącej asfaltowej), przed ułoŜeniem 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w 
przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji naleŜy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoŜa oraz porowatości mieszanki 
; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to naleŜy uŜyć większą 
ilość lepiszcza do skropienia, które po ułoŜeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 
Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, 
np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w 
miejscach 
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trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w 
nawierzchni 
lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te naleŜy zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem. Skropione podłoŜe naleŜy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę 
organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione 0,5 h 
przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
Wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami asfaltowymi ścieralna / wiąŜąca 
powinna być nie mniejsza niŜ 1,0 MPa. Badanie naleŜy wykonać metodą Leutnera wg 
załącznika do WT-2 2010. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym 
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podłoŜa pod rozkładaną warstwę nie moŜe być niŜsza niŜ +5°C. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z 
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej 
w tablicy 10. Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania 
podłoŜa. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas 
silnego wiatru (V > 16 m/s) 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym 
temperaturę mieszania i wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki 
otoczenia. 
Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania 
warstw asfaltowych 
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną 
w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej 
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami 
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe 
gładkie z moŜliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania, (tj. deklaracje właściwości uŜytkowych dla wszystkich 
stosowanych materiałów wraz z oznakowaniem CE ew. badania materiałów wykonane 
przez dostawców itp.), 
 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone przez InŜyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do 
akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera). 
6.3.2. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców 
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celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i 
ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z 
niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w 
protokołach. 
W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy 
niezwłocznie usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać zleceniodawcy na jego Ŝądanie. 
InŜynier moŜe zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W 
razie 
zastrzeŜeń InŜynier moŜe przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 
(wg PN-EN 12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
6.3.3. Badania kontrolne 
Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy 
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych 
badań 
są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy 
zajmuje 
się InŜynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy 
Wykonawca 
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej 
warstwy podano w tablicy 12. 
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6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny 
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań 
kontrolnych dodatkowych. 
InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i 
wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie 
wyznaczony, 
to odcinek ten nie powinien być mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych 
dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi 
Wykonawca. 
6.3.5. Badania arbitraŜowe 
Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych 
badań). 
Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, 
które nie wykonywało badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, 
na której niekorzyść przemawia wynik badania. 
6.4. Właściwo ści warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek 
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie 
warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej 
warstwy asfaltowej. 
Badania kontrolne składu mieszanki mineralno-asfaltowej polegają na wykonaniu 
ekstrakcji 
wg PN-EN 12697-1 i oznaczeniu składu ziarnowego wg PN EN 12697-2. 
Dla badań kontrolnych wykonywanych dla potrzeb Zamawiającego naleŜy przyjąć, Ŝe 
uziarnienie kaŜdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moŜe 
odbiegać od wartości deklarowanych o więcej niŜ wartość dopuszczalnych odchyłek. 
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Dopuszczalne odchyłki uziarnienia mieszanek drobnoziarnistych (<16 mm) wynoszą dla 
kruszywa przechodzącego przez sito: D ±4%, D/2 i sita charakterystycznego ±4%, < 2 
mm 
±3%, < 0,125 mm ± 2%, < 0,063 mm ± 1,0%. 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość 
wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich 
warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 13. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości 
warstwy z reguły naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo 
sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną 
dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do 
odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich 
pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku 
częściowym. 
Tablica 13. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 
powierzchni, [%] 

 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz 
zawartością wolnych przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych 
podanych 
w tablicy10. Dotyczy to kaŜdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moŜe wykroczyć poza 
wartości dopuszczalne kreślone w tablicy 10. 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w 
punktach głównych łuków poziomych. 
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Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 
0,5%. 
6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna 
Pomiary równości podłuŜnej naleŜy wykonywać w środku kaŜdego ocenianego pasa 
ruchu. 
Do oceny równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg 
wyŜszych klas naleŜy stosować metodę pomiaru umoŜliwiającą obliczanie wskaźnika 
równości IRI. Wartość IRI oblicza się dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne 
wartości 
wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu 
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
Do oceny równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz 
placów i parkingów naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub 
metody równowaŜnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar 
wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość podłuŜna jest określona przez 
wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez 
odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną 
powierzchnią. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy 
ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyŜszych klas nie powinny być większe niŜ 
podane w tablicy 14. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru 
nawierzchni, w prawym śladzie koła. 
Tablica 14. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłuŜnej IRI warstwy ścieralnej 
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego 

 

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłuŜnej 
warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niŜ 8 mm. 
Badanie 
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub 
metody 
równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. Pomiar naleŜy wykonywać w kierunku prostopadłym do 
osi 
jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość 
poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej 
warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być 
większa 
niŜ podana w tablicy 15. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru 
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nawierzchni. 
Tablica 15 Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego 

 

 

6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg 
wyŜszych klas powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy 
całkowitym poślizgu opony testowej. 
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niŜ co 
50 m na nawierzchni zwilŜanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być 
przeliczany na wartość przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. 
Miarą 
właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny 
współczynnik tarcia przyjmuje się róŜnicę wartości średniej E(µ) i odchylenia 
standardowego 
D: E(µ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niŜ 1000 
m. 
Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niŜ 10. W wypadku 
odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie moŜna wykonać pomiarów z 
prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyŜowania, niektóre łącznice), 
poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny by ć niŜsze ni Ŝ 0,47, 
przy pr ędko ści pomiarowej 30 km/h. 
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w 
okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne [67]. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie 
powinny być mniejsze niŜ podane w tablicy 16. W wypadku badań na krótkich odcinkach 
nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyŜowań poszczególne wyniki pomiarów 
współczynnika tarcia nie powinny być niŜsze niŜ 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 
km/h. 
Tablica 16. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego 
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6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od 
szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i 
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją 

± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie moŜe przekraczać 
przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od 
dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez 
spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego (AC). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 wykonanie projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenie, oznakowanie robót, jego 
ciągłe utrzymanie i demontaŜ, 
 oczyszczenie i skropienie podłoŜa, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej, 
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
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 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 
krawęŜników, 
 rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Szczególne specyfikacje techniczne (SST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów 
występujących w niniejszej OST) 
1. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 
metodą hydrostatyczną 
2. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
3. PN-EN 12697-11 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – 
Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 
4. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badańmieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – 
Część 12: Określanie wraŜliwości na wodę 
5. PN-EN 12697-13 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 13: Pomiar temperatury 
6. PN-EN 12697-18 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 18: Spływanie lepiszcza 
7. PN-EN 12697-22 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 22: Koleinowanie 
8. PN-EN 12697-27 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 27: Pobieranie próbek 
9. PN-EN 12697-36 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 
10. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
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przeznaczonych do ruchu 
11. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – 
Część 1: Beton Asfaltowy 
12. PN-EN13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – 
Część 20: Badanie typu 
13. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
przyczepności emulsji bitumicznych przez 
zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
14. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady 
specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
15. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady 
specyfikacji asfaltów modyfikowanych 
polimerami 
16. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: 
Specyfikacja zalew na gorąco 

17. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: 
Specyfikacja zalew na zimno 
10.3. Wymagania techniczne 
18. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 
i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 
19. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r. 
10.4. Inne dokumenty 
20.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) 
21.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna 
Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 

 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D – 05.03.05b 
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. 
WARSTWA WIĄśĄCA i WYRÓWNAWCZA 
wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 

 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiąŜącej i 
wyrównawczej z betonu asfaltowego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest materiałem pomocniczym do 
opracowania dokumentu przetargowego i kontraktowego na przebudowę drogi 
dojazdowejdo gruntów rolnych w m. Przedmoście. 
. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu 
asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Wymagania techniczne Beton asfaltowy 
moŜe 
być wytwarzany przez producenta posiadającego certyfikowany system zakładowej 
kontroli 
produkcji, zgodny z normą PN-EN 13108-21, w ramach którego dokonuje oceny 
właściwości uŜytkowych wyrobu wg systemu 2+. 
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb 
budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) 
zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5. 
Warstwę wiąŜącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg 
kategorii ruchu od KR1 do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Stosowane mieszanki 

 

1)Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
2)Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR1÷KR6 przy 
spełnieniu wymagań jak w tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zaleŜności od 
KR. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do 
przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe 
1.4.2.Warstwa technologiczna –jest to konstrukcyjny element nawierzchni układany w 
pojedynczej operacji 
1.4.3.Warstwa-jest to element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materiału, 
który moŜe składać się z jednej lub wielu warstw technologicznych 
1.4.4. Warstwa wiąŜąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 
1.4.5. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułoŜona na istniejącej 
warstwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułoŜenia kolejnej 
warstwy. 
1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.7. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-
asfaltowej, 
ze względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22. 

1.4.8. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu 
ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.9. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren 
przechodzących przez określony zestaw sit. 
1.4.10. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 
1.4.11. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny 
(D) 
wymiar sita. 
1.4.12. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.13. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa 
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część pozostaje na sicie 0,063 mm. 
1.4.14. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.15. 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). 
1.4.16. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie 
ładunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.17. 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. 
1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 
ACW - beton asfaltowy do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej 
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 uŜytkowa nie określana (ang. No Performance 
Determined; producent moŜe jej nie określać), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe 
dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego 
zobowiązany), 
MOP - miejsce obsługi podróŜnych. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PNEN 
14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz 
lepiszcz wymienionych w tablicy 2 moŜna stosować inne lepiszcza nienormowe według 
aprobat technicznych. 

 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w normie PN-EN 12591. 
Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w normie PN-EN 
Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
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zanieczyszczenie asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu 
asfaltu 
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany 
termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposaŜonym w system 
grzewczy pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. 
Zaleca 
się wyposaŜenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zuŜycie polimeroasfaltu 
po 
dostarczeniu. NaleŜy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w 
okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów 
róŜnego 
rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
2.3. Kruszywo 
Do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego naleŜy stosować 
kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo 
grube , kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w 
WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 8, 9, 10, 11. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub 
pochodzeniu. 
PodłoŜe składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie 
wypełniacza 
powinno się odbywać w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji. 
2.4. Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, naleŜy dobrać i zastosować środek 
adhezyjny, 
Środek adhezyjny naleŜy stosować w przypadku gdy przyczepność asfaltu do kruszywa, 
oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-11 część A (kruszywo 8/11 jako podstawowe), jest 
mniejsza niŜ 80%. Jednocześnie gotowa mieszanka musi spełniać wymagania dotyczące 
odporności na działanie wody wg 
PN-EN 12697-12. 
Środek adhezyjny powinien spełniać wymagania określone w dokumencie 
dopuszczającym 
wyrób do stosowania w budownictwie drogowym. MoŜna stosować środki adhezyjne 
posiadające oznakowanie CE dla których producent sporządził deklarację właściwości 
uŜytkowych 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach w 
warunkach określonych przez producenta. 
. 
2.5. Materiały do uszczelnienia poł ączeń i kraw ędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z 
tego samego materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących 
połączenia 

róŜnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w 
nawierzchni 
lub ją ograniczającymi, naleŜy stosować: 
c) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych, 
d) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub 
aprobat 
technicznych 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
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– nie mniej niŜ 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], 
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza 
się 
inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
2.6. Materiały do zł ączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca z warstwą ścieralną) 
naleŜy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane 
polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 
i 
tablica 3 [66]. 
Emulsję asfaltową moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w 
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji 
do 
opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek 
mineralnoasfaltowych, 
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie, 
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
Sprzęt i urządzenia powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP oraz posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Asfalt i polimeroasfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach 
izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w 
zawory spustowe. 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w 
odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, 
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą 
korodowały 
pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być 
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wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do transportu opakowań z metali lekkich 
(moŜe zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy dowozić na budowę pojazdami 
samowyładowczymi w zaleŜności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed 
wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem 
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i 
czas 
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie 
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników uŜywanych do 
transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni moŜna uŜywać tylko 
środki 
antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji 
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W). 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wbudowaniem mieszanki 
mineralnoasfaltowej, 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje 
dotyczące producenta mieszanki oraz odpowiednie dokumenty poświadczające, Ŝe 
materiały uŜyte do produkcji mieszanki spełniają wymagania STWiORB. 
Producent mieszanki mineralno-asfaltowej (wyrobu budowlanego) powinien posiadać 
certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji, zgodny z normą PN-EN 13108-21, w 
ramach którego dokonuje oceny właściwości uŜytkowych wyrobu wg systemu 2+. 
Zadaniem producenta mieszanki jest dobór materiałów składowych, kruszywa 
spełniającego wymagania WT-1 2010 i lepiszcza wg PN-EN 12591 lub PN-EN 14023, oraz 
opracowanie składu mieszanki pod względem uziarnienia i procentowej zawartości 
lepiszcza. 
Producent mieszanki przeprowadza równieŜ badanie typu poprzez walidację 
laboratoryjną, a 
następnie walidację produkcji na podstawie, której sporządza deklarację właściwości 
uŜytkowych wyrobu dla zamierzonego zastosowania. 
Deklaruje wszystkie właściwości uŜytkowe wyrobu łącznie z uziarnieniem wyjściowym 
mieszanki mineralnej i zawartością asfaltu rozpuszczalnego oraz gęstością i gęstością 
objętościową mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa przeznaczona do wbudowania powinna zawierać 
optymalną 
ilość asfaltu i spełniać wymagania ST w całym zakresie dopuszczalnych zawartości asfaltu 
w mieszance. 
Producent mieszanki mineralno-asfaltowej przeprowadza badanie typu przy kaŜdej 
zmianie 
dostawcy lub złoŜa materiału, jak równieŜ, po stwierdzeniu w trakcie wykonywanych 
badań 
zmiany cech produkowanej mieszanki. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań w laboratorium zaakceptowanym 
przez 
Zamawiającego lub posiadającym akredytację w zakresie badanych właściwości, w celu 
wykazania, Ŝe wbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowa w sposób ciągły spełnia 
wymagania specyfikacji w okresie realizacji robót. 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w 
tablicach 3 i 4. 
JeŜeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to 
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naleŜy przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 5, 6 i 
7. 
Tablica 3. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu 
asfaltowego 
do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR6 [65] 
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b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 
[65] 
w załączniku 1. 
Deklarowana wartość proporcjonalnej głębokości koleiny (PRDAIR deklarowane) dla 
betonu 
asfaltowego do warstwy wiąŜącej, przy projektowanym obciąŜeniu osi <13 t, powinna być 
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nie większa niŜ 9,0% wg PN-EN 13108-1 Tablica 6. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole 
maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz 
przechowywania 
gotowej mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe 
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 
dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 
Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy dodawać odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem 
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury 
z 
dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym 
(roboczym) nie moŜe przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu 
drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50. 
Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna 
uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 
mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30°C od najwyŜszej 
temperatury 
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 7. W tej tablicy najniŜsza temperatura 
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 
najwyŜsza 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w 
wytwórni. 

 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny 
zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod 
warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: 
typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku róŜnic w ich 
właściwościach. 
5.4. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiąŜącą lub 
wyrównawczą z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
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– suche. 

Wymagana równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku 
podłoŜa z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 8. 
Tablica 8. Maksymalne nierówności podłoŜa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy 
asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub równowaŜną metodą) 

 

JeŜeli nierówności są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe. 
Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien 
być zapewniony odpływ wody. 
Nierówności podłoŜa (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) naleŜy 
wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wykonane w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu 
lanego w betonie asfaltowym) naleŜy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić 
materiałem o właściwościach zbliŜonych do materiału podstawowego (np. wypełnić 
betonem 
asfaltowym). 
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 
powierzchnia podłoŜa powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami 
według norm lub aprobat technicznych. 
Na podłoŜu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub 
spękań poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. 
mieszanki 
mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat 
technicznych. 
5.5. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności InŜyniera próby technologicznej, która ma na celu 
sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu 
naleŜy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym 
produkować mieszankę. Do badań naleŜy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu 
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację 
kruszywa. 
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Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić 
w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni 
samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39]. Uwaga: 
Na 10 dni przed przystąpieniem do wykonywania warstwy z betonu asfaltowego 
Wykonawca 
w obecności InŜyniera, podczas wykonywania próby technologicznej lub odcinka 
próbnego, pobierze do badań próbki mieszanki zgodnie z PN-EN 12697-27 i przekaŜe do 
Laboratorium 
Zamawiającego w celu przeprowadzenia badań kontrolnych. 
Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 
próbnego. 
5.6. Odcinek próbny 
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego 
Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania 
oraz ustalenia warunków zagęszczania. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InŜynierem. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co 
najmniej 
50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu 
jakie 
zamierza stosować do wykonania warstwy. 
Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera 
technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.7. Połączenie mi ędzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia 
połączenia między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni 
ruchem. 
PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia 
między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem 
wody między warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. podbudowa asfaltowa), przed ułoŜeniem warstwy 
wiąŜącej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na 
pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji naleŜy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoŜa oraz porowatości mieszanki 
; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to naleŜy uŜyć większą 
ilość lepiszcza do skropienia, które po ułoŜeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 
Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, 
np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w 
miejscach 
trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w 
nawierzchni 
lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te naleŜy zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem. Skropione podłoŜe naleŜy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę 
organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione 0,5 h 
przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
Wytrzymałość na ścinanie połączenia między warstwami asfaltowymi wiąŜąca / 
podbudowa 
powinna być nie mniejsza niŜ 0,7 MPa. Badanie naleŜy wykonać metodą Leutnera wg 
załącznika do WT-2 2010. 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym 
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podłoŜa pod rozkładaną warstwę nie moŜe być niŜsza niŜ +5oC. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z 
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zaleceniami podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych. 
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej 
w tablicy 9. Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania 
podłoŜa. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas 
silnego wiatru (V > 16 m/s). 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym 
temperaturę mieszania i wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki 
otoczenia. 
Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania 
warstwy wiąŜącej lub wyrównawczej z betonu asfaltowego 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną 
w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej 
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami 
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe 
gładkie z moŜliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, 
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
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 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone przez InŜyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do 
akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera). 
6.3.2. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców 
celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i 
ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy 
(wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z 
niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w 
protokołach. 
W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy 
niezwłocznie usunąć. 
Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać InŜynierowi na jego Ŝądanie. InŜynier 
moŜe zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie 
zastrzeŜeń 
InŜynier moŜe przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni 
(wg PN-EN 12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
6.3.3. Badania kontrolne 
Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy 
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, 
lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych 
badań 
są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy 
zajmuje 
się InŜynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy 
Wykonawca 
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej 
warstwy podano w tablicy 11. 
Tablica 11. Rodzaj badań kontrolnych 
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6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny 
dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań 
kontrolnych dodatkowych. 
InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i 
wyznaczeniu odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie 
wyznaczony, 
to odcinek ten nie powinien być mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych 
dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych. 
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi 
Wykonawca. 
6.3.5. Badania arbitraŜowe 
Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych 
badań). 
Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, 
które nie wykonywało badań kontrolnych. 
Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, 
na której niekorzyść przemawia wynik badania. 
6.4. Właściwo ści warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  



Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przedmościu 

 

51 

 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek 
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie 
warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej 
warstwy asfaltowej. 
Badania kontrolne składu mieszanki mineralno-asfalt owej polegaj ą na wykonaniu 
ekstrakcji wg PN-EN 12697-1 i oznaczeniu składu ziarnowego wg PN-EN 12697-2. 
Dla badań kontrolnych wykonywanych dla potrzeb Zamawiającego naleŜy przyjąć, Ŝe 
uziarnienie kaŜdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moŜe 
odbiegać od wartości deklarowanych o więcej niŜ wartość dopuszczalnych odchyłek. 
Dopuszczalne odchyłki uziarnienia mieszanek drobnoziarnistych (<16 mm) wynoszą dla 
kruszywa przechodzącego przez sito: D ±4%, D/2 i sita charakterystycznego ±4%, < 2 
mm 
±3%, < 0,125 mm ± 2%, < 0,063 mm ± 1,0%. 
W przypadku mieszanek gruboziarnistych (≥16 mm) dopuszczalne odchyłki wynoszą dla 
kruszywa przechodzącego przez sito: D ±5%, D/2 i sita charakterystycznego ±4%, < 2 
mm 
±3%, < 0,125 mm ± 2%, < 0,063 mm ± 2,0%. 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość 
wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich 
warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 12. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości 
warstwy z reguły naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo 
sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną 
dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do 
odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich 
pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku 
częściowym. 
Tablica 12. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 
powierzchni, [%] 

 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz 
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zawartością wolnych przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych 
podanych 
w tablicy 6. Dotyczy to kaŜdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie, nie moŜe wykroczyć poza wartości 
dopuszczalne podane w tablicy 6. 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w 
punktach głównych łuków poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 
0,5%. 
6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna 
Do oceny równości podłuŜnej warstwy wiąŜącej nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub 
metody 
równowaŜnej uŜyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. 
Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość podłuŜna jest 
określona 
w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne [67]. 
Do oceny równości poprzecznej warstwy wiąŜącej nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub 
metody 
równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. Pomiar naleŜy wykonywać w kierunku prostopadłym do 
osi jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana 
równość 
poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od 
szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i 
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją 
± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie moŜe przekraczać 
przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od 
dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 
Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez 
spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego (AC). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 oczyszczenie i skropienie podłoŜa, 
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 opracowanie recepty laboratoryjnej, 
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 
krawęŜników, 
 rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
 obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów 
występujących w niniejszej SST) 
1. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 
metodą hydrostatyczną 
2. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 
przestrzeni 
3. PN-EN 12697-11 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 
kruszywem i asfaltem 
4. PN-EN 12697-12 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 12: Określanie wraŜliwości na wodę 
5. PN-EN 12697-13 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 13: Pomiar temperatury 
6. PN-EN 12697-18 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 18: Spływanie lepiszcza 
7. PN-EN 12697-22 
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Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 22: Koleinowanie 
8. PN-EN 12697-27 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 27: Pobieranie próbek 
9. PN-EN 12697-36 
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań 
mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco – 
Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 
10. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 
11. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – 
Część 1: Beton Asfaltowy 
12. PN-EN13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – 
Część 20: Badanie typu 
13. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
przyczepności emulsji bitumicznych przez 

14. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady 
specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
15. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady 
specyfikacji asfaltów modyfikowanych 
polimerami 
16. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: 
Specyfikacja zalew na gorąco 
17. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: 
Specyfikacja zalew na zimno 

10.3. Wymagania techniczne 
18. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 
i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 
19. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 19 listopada 2011 r. 
10.4. Inne dokumenty 
20.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) 
21.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna 
Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-01.02.04 
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG  

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych realizowanych w ramach przebudowy 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przedmościu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z rozbiórką: 
 warstw podbudowy z kruszywa, 
Ilości i grubości zgodne z kosztorysem ofertowym. 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką podbudowy z kruszywa, moŜe być 
wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez InŜyniera: 
 ładowarki, 
 samochody cięŜarowe, 
 młoty pneumatyczne, 
 piły mechaniczne, 
 frezarki drogowe, 
 koparki. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
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ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, zabezpieczonym 
w sposób uniemoŜliwiający wydostanie się jego na zewnątrz. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
W uzasadnionych przypadkach ( np. gdy wyst ępuje prawdopodobie ństwo 
tworzenia si ę zatorów) Zamawiaj ący ma prawo zleci ć wykonanie robót w 
godzinach wieczornych lub nocnych. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe podbudowy z kruszywa, obejmują usunięcie z terenu budowy 
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z SST lub wskazanych przez 
InŜyniera. 
Jeśli SST nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, InŜynier moŜe 
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 
przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 
przez InŜyniera. 
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów 
dróg, 
znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z poleceniem InŜyniera będą wykonane 
wykopy 
drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. 
W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy 
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 
zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 
powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni, powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 
„Roboty ziemne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest: 
 dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy), 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
 wykonanie projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenie, oznakowanie robót, jego 
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ciągłe utrzymanie i demontaŜ, 
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
 rozbiórka lub zerwanie nawierzchni, 
 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, z 
ułoŜeniem na poboczu, 
 załadunek, wywiezienie i składowanie materiałów z rozbiórki ew. utylizacja, 
 wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
W uzasadnionych przypadkach ( np. gdy występuje prawdopodobieństwo tworzenia się 
zatorów) Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie robót w godzinach wieczornych lub 
nocnych. Wykonawca w wycenie poszczególnych pozycji kosztorysowych ujmie ww 
przypadki pracy w godzinach wieczornych lub nocnych 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 
kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-04.04.01 
WARSTWY ODSĄCZAJĄCE 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych realizowanych w ramach przebudowy 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przedmościu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem warstw odsączających stanowiących część podbudowy 
pomocniczej, w przypadku gdy podłoŜe stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, 
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem. 
- grubość warstwy z piasku 10 cm po zagęszczeniu, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z określeniami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
 piaski, 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
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Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
następujące warunki: 

 

 
 
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
świr i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Składowanie kruszywa 
JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej 
nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 
okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek, 
 walców statycznych, 
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
W uzasadnionych przypadkach ( np. gdy wyst ępuje prawdopodobie ństwo 
tworzenia si ę zatorów) Zamawiaj ący ma prawo zleci ć wykonanie robót w 
godzinach wieczornych lub nocnych. 
2. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01.14 oraz 
D-04.01.01.15. 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający 
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wykonanie ich zgodnie z SST z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zag ęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto 
grubość załoŜoną. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej 
naleŜy przystąpić do jej zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym naleŜy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi i 
przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna 
być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-
04481 
[1]. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 
odcinającą, uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według PNS-02205:98. S. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancja ± 2,0% według PN-S-02205:98. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 
wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od wilgotności 
optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określona ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. Utrzymanie warstwy odcinaj ącej 
Warstwa odcinająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w 
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów 
koniecznych 
dla wykonania wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. PoniŜsze badania dotyczą robót powyŜej 1000m2 w jednym miejscu. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości 
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kruszywa określone w p. 2.3. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy 
wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości załoŜonej o więcej niŜ +10 cm, 
-5 cm. 
6.3.3. Równość warstwy 
Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową 
łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 4 
metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny 
być zgodne z SST z tolerancją  0,5%. 
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6.3.5. Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi załoŜonymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi załoŜonej o więcej niŜ  3 
cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niŜ  5 cm dla pozostałych dróg. 
6.3.7. Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w SST z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch 
warstwach, naleŜy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 
wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 
uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN- 
77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1. 
JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02250:98, nie powinna być większa od 
2,2. 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17 
[2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%. 
6.4. Zasady post ępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 
10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
 wykonanie projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenie, oznakowanie robót, jego 
ciągłe utrzymanie i demontaŜ, 
 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o 
grubości i jakości określonej w specyfikacji technicznej,  wyrównanie ułoŜonej warstwy do 
wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
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technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 
W uzasadnionych przypadkach ( np. gdy występuje prawdopodobieństwo tworzenia się 
zatorów) Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie robót w godzinach wieczornych lub 
nocnych. Wykonawca w wycenie poszczególnych pozycji kosztorysowych ujmie ww 
przypadki pracy w godzinach wieczornych lub nocnych 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 
nawierzchni drogowych . świr i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do 
nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 
6 PN-S-02205:98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania. 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D - 04.04.02 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych realizowanych w ramach przebudowy 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przedmościu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie: 
- warstwa dolna o grubości 20 cm 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
D.04. Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn Ŝwiru większych od 8 mm. 
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Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leŜeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich 
sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości 
warstwy 
układanej jednorazowo. 
Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
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D.04. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
D.04. Transport materiałów 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
W uzasadnionych przypadkach ( np. gdy wyst ępuje prawdopodobie ństwo 
tworzenia si ę zatorów) Zamawiaj ący ma prawo zleci ć wykonanie robót w 
godzinach wieczornych lub nocnych. 
5.2. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa” i SST D-02.00.00 „Roboty 
ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem: 

 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub 
warstwy odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa, w 
milimetrach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu 
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 
przezmieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniui wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zag ęszczanie mieszanki kruszywa 
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Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 
aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości załoŜonej. Warstwa 
podbudowy 
powinna być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych 
wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to 
kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy 
moŜe 
nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] 
(metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie 
i 
napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% 
jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od 
optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać 
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
InŜyniera/Kierownika projektu, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt 
napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. PoniŜsze badania dotyczą robót powyŜej 1000m2 w jednym miejscu. 

D.04. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu 
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
pkt 2.3 niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 
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Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 
Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
Wilgotność mieszanki 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według obowiązujących norm. 
Do kontroli zagęszczenia podbudowy moŜna wprowadzić jako badanie pomocnicze pomiar 
dynamicznego modułu odkształcenia (EVd) płytą obciąŜoną dynamicznie – podbudowa jest 
dobrze zagęszczona, jeŜeli uzyskana zostanie wartość EVd~70÷80 Mpa. 
Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w 
pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy 
w obecności InŜyniera. 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 
podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy 
wykonać 
w punktach głównych łuków poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości załoŜonej o więcej niŜ +10 
cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w SST. 
Równość podbudowy 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub �lano grafem, 
zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z SST z 
tolerancją  0,5 %. 
Rzędne wysokościowe podbudowy 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi załoŜonymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi załoŜonej o 
więcej niŜ  5 cm. 
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości załoŜonej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej  10%, 
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- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
6.4.8. Nośność podbudowy 
 moduł odkształcenia powinien być zgodny z zapisem w punkcie 6.3.4 
 ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

 

 
a) warstwa dolna podbudowy drogi głównej i zjazdów 
b) warstwa górna podbudowy zjazdów 
c) warstwa górna podbudowy drogi głównej 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. 
D.�. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 wykonanie projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenie, oznakowanie robót, jego 
ciągłe utrzymanie i demontaŜ, 
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 rozłoŜenie mieszanki, 
 zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 
technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
W uzasadnionych przypadkach ( np. gdy występuje prawdopodobieństwo tworzenia się 
zatorów) Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie robót w godzinach wieczornych lub 
nocnych. Wykonawca w wycenie poszczególnych pozycji kosztorysowych ujmie ww 
przypadki pracy w godzinach wieczornych lub nocnych 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
5. PN-B-06714- 
17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
wilgotności 
6. PN-B-06714- 
18 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
nasiąkliwości 
7. PN-B-06714- 
19 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714- 
26 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714- 
28 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości siarki metodą bromową 
10. PN-B-06714- 
37 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714- 
39 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
rozpadu Ŝelazawego 
12. PN-B-06714- 
42 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
ścieralności w bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo 
budowlane i drogowe. Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, 
wymagania i ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia 
z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
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24. BN-88/6731- 
08 
Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774- 
02 
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane 
do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931- 
01 
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 
piaskowego 
27. BN-64/8931- 
02 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 
przez obciąŜenie płytą 
28. BN-68/8931- 
04 
Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni �lano grafem i łatą 
29. BN-70/8931- 
06 
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 
ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931- 
12 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM – 
Warszawa 1997. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-04.01.01 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 
I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA 
Wstęp 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych realizowanych w ramach przebudowy 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przedmościu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem koryta na wymaganą głębokość zgodną ze zleceniem 
przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoŜa. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, 
D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
W uzasadnionych przypadkach ( np. gdy wyst ępuje prawdopodobie ństwo 
tworzenia si ę zatorów) Zamawiaj ący ma prawo zleci ć wykonanie robót w 
godzinach wieczornych lub nocnych. 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoŜa,jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych 
warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy 
nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 
być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub 
w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno 
umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych 
niŜ co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez InŜyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane przez InŜyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi 
w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
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Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, 
aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane 
rzędne 
podłoŜa. 
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość 
zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z 
BN- 
77/8931-12 [5]. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie 
obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa 
według 
BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło Ŝa 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 
dobrym stanie. 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
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ogólne” pkt 6. PoniŜsze badania dotyczą robót powyŜej 1000m2 w jednym miejscu. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoŜa 

 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ +10 cm i -5 cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 
Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ  
3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niŜ  5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931- 
12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
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Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność gruntu podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoŜa) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 wykonanie projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenie, oznakowanie robót, jego 
ciągłe utrzymanie i demontaŜ, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 
, nasyp lub w miejsce składowania, 
 profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
W uzasadnionych przypadkach ( np. gdy występuje prawdopodobieństwo tworzenia się 
zatorów) Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie robót w godzinach wieczornych lub 
nocnych. Wykonawca w wycenie poszczególnych pozycji kosztorysowych ujmie ww 
przypadki pracy w godzinach wieczornych lub nocnych 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714- 
17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
wilgotności 
3. BN-64/8931- 
02 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 
przez obciąŜenie płytą 
4. BN-68/8931- 
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04 
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 
5. BN-77/8931- Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D – 06.03.01 
ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych realizowanych w ramach przebudowy 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Przedmościu. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze ścinaniem zawyŜonych poboczy i uzupełnianiem zaniŜonych poboczy. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania 
się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. 
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy połoŜone 
poza pasem drogowym. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy podano w OST D-05.01.00 
„Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej SST 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych, 
- równiarek z transporterem (ścinarki poboczy), 
- równiarek do profilowania, 
- ładowarek czołowych, 
- walców, 
- płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 
- przewoźnych zbiorników na wodę. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, moŜna korzystać z dowolnych 
środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu i destruktu. 
Transport ściętego gruntu będzie odbywał się w miejsce składowania 
Transport destruktu na odległość do 20 km 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
W uzasadnionych przypadkach ( np. gdy wyst ępuje prawdopodobie ństwo 
tworzenia si ę zatorów) Zamawiaj ący ma prawo zleci ć wykonanie robót w 
godzinach wieczornych lub nocnych. 
5.2. Ścinanie poboczy 
Ścinanie poboczy moŜe być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem 
mechanicznym wg pkt 3.2. 
Ścinanie poboczy naleŜy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi 
nawierzchni, zgodnie z załoŜonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. 
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy naleŜy wywieźć na odkład. 
Miejsce odkładu naleŜy uzgodnić z InŜynierem. 
Grunt pozostały w poboczu naleŜy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, 
doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić. 
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić co 
najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie 
z 
PN-B-04481 [1]. 
5.3. Uzupełnianie poboczy(utwardzanie tłuczniem) 
W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniŜenia w poboczach naleŜy je 
uzupełnić tłuczniem po wykonaniu korytowania. 
Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, utwardzanie naleŜy 
wyprofilować, a następnie ułoŜyć w nim warstwę tłucznia, warstwą o grubości określonej 
w 
przedmiarze robót. 
Zagęszczenie ułoŜonej warstwy materiału uzupełniającego naleŜy prowadzić od 
krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi 
być zaakceptowany przez InŜyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, 
posiadać spadek poprzeczny zgodny z załoŜonym w dokumentacji projektowej, oraz nie 
posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek. 
5.4. Uzupełnianie poboczy gruntem 
W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniŜenia w poboczach naleŜy je 
uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały 
pobocza 
wykonane. 
Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, utwardzanie naleŜy 
wyprofilować, a następnie ułoŜyć w nim materiał uzupełniający, warstwą o grubości 
określonej w przedmiarze robót. 
Zagęszczenie ułoŜonej warstwy materiału uzupełniającego naleŜy prowadzić od 
krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi 
być zaakceptowany przez InŜyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, 
posiadać spadek poprzeczny zgodny z załoŜonym w dokumentacji projektowej, oraz nie 
posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów 
proponowanych do uzupełnienia poboczy 
6.3. Badania w czasie robót 
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót podano w 
tablicy 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

 
6.4. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy 

 
6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy 
Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ok. 1%. 
6.4.2. Równo ść poboczy 
Nierówności podłuŜne i poprzeczne naleŜy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931- 
04 [2]. Maksymalny prześwit pod łatą nie moŜe przekraczać 15 mm. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- wykonanie projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenie, oznakowanie robót, jego 
ciągłe 
utrzymanie i demontaŜ, 
- ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoŜa, 
- odwiezienie gruntu na odkład, składowanie lub ew. utylizacja po stronie wykonawcy, 
- dostarczenie materiału uzupełniającego(tłuczeń), 
- rozłoŜenie materiału, 
- zagęszczenie poboczy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej 
- wykonanie rowków odwadniających. 
W uzasadnionych przypadkach ( np. gdy występuje prawdopodobieństwo tworzenia się 
zatorów) Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie robót w godzinach wieczornych lub 
nocnych. Wykonawca w wycenie poszczególnych pozycji kosztorysowych ujmie ww 
przypadki pracy w godzinach wieczornych lub nocnych 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
10.2. Inne materiały 
4. Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne 
 


