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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych przy przebudowie drogi gminnej. 

 

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

realizacji robót dla inwestycji pod nazwą  „Przebudowa odcinka drogi  gminnej Bartodzieje - Brzezinki” 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, opracowanymi dla odcinka drogi dł. łącznej 930 m (począwszy od 

istniejącej nawierzchni bitumicznej). dla poszczególnych asortymentów robót drogowych: 

 

D.01.01.01 – Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,    - str.  9 

D.02.01.01 – Wykopy w gruntach kat. I-III      - str. 11 

D.03.03.03a – Przepusty pod droga z rur HDPE     - str. 13 

D.04.01.01 – Profilowanie i zagęszczenie podłoża     - str. 17 

D.04.04.02 – Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie   - str. 19 

D.05.03.05b – Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca   - str. 24 

D.05.03.05a – Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna   - str. 39 

D.06.03.01 – Ścinka i uzupełnienie poboczy      - str. 55 

D.06.04.01 – Renowacja rowów przydrożnych     - str. 57 

 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ziemny, węzeł). 

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.3 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

1.4.4. Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której Wykonawca jest poinformowany, że 

wykonuje czynności Inżyniera (Inspektora Nadzoru), odpowiedzialna za nadzorowanie robót – funkcję Inżyniera 

pełni inspektor nadzoru inwestorskiego zatrudniony przez Zamawiającego 

1.4.5. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.6.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.7.      Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie. 

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

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

1.4.10. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załącznik6w. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.12. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
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b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.  

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.  

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.14. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 

lub obiektu mostowego. 

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

1.4.16. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

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

wykonania. 

1.4.19. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna, której oferta na wykonanie robót została zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 

1.4.20. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego. 

1.4.21. Zamawiający – Gmina Tczów 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. i 

dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punkt6w pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierała rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są[ obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność ich ważności: 

1. Specyfikacje Techniczne. 

2. Dokumentacja Projektowa. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób 

uzgodniony z zamawiającym 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 

robót w okresie trwania budowy.  W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 

być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony 

w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót i będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

W terminie ustalonym przez Inżyniera, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

będą złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera.   

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

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 

kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inżyniera.  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym dokumentacji projektowej i w SST. 

. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środk6w transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz 

poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagał tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 

i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 

celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST 

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

wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów kt6re 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli.  Koszty  tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie z nim uzgodnionym. 

6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Inżynier, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt lub koszt Zamawiającego.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 

z dokumentacją projektową i SST.  W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

2. certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

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

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

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

poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  Kopie wyników tych .badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na 

Wykonawcy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy będą czytelne, dokonane trwale, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

(2) Rejestr obmiar6w 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

(4) Pozostałe dokumenty budowy: 
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a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokóły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokóły odbioru robót, 

e) protokóły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

6.8 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą' przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

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

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST i umowy, 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 zanikających i ulegających zakryciu 
-Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
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 Inżynier. 

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. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy.   

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

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 PŁATNOŚCI 
9.l. 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. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 

1  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 

2.  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 

3. Ustawa z dnia 21,03,1985 o drogach publicznych Dz. U. Nr 71/2000 poz. 838, z późniejszymi zmianami, 

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. Ust. Nr 106 z 5 grudnia 2000r., poz. 

126 z późniejszymi zmianami), 

5. Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. nr 80/2003 poz. 17, 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133,



 

 

D-01.01.01 
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH 
CPV 45100000-8 
 

1. WSTĘP 
 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z odtworzeniem wszystkich punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

wytyczeniem elementów trasy niezbędnych do prawidłowego wykonania robót przy przebudowie drogi gminnej    

 

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

pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi  gminnej Bartodzieje - Brzezinki”. 

1.3 Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenia w terenie przebiegu granic pasa drogowego, osi 

głównych, osi pomocniczych, przekrojów poprzecznych oraz wyznaczenia wszelkich punktów wysokościowych 

koniecznych do wykonania robót oraz ochroną punktów poligonowych. 

Umowne ilości robót, mierzone wzdłuż osi głównych poszczególnych elementów (etapów robót) drogi 

wynoszą łącznie : 

1,0 km,. 

1.3.1. Wznowienie granic. 

 Należy na podstawie danych z Ośrodka Geodezyjnego wznowić granice pasa drogowego w celu 

zlokalizowania trasy drogi. 

1.3.2 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a).  wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych istniejącej osi trasy i innych punktów 

charakterystycznych, 

b).  uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi) 

d). wstępne wyznaczenie przekrojów poprzecznych przy zachowaniu płynności niwelety. 

1.3.3. Ochrona i przeniesienie punktów poligonowych. 

Należy zlokalizować wszystkie istniejące punkty poligonowe osnowy geodezyjnej. W przypadku lokalizacji 

punktów w pobliżu drogi, należy zachować szczególną ostrożność przy pracach w ich pobliżu, a punkty których 

nie można zostawić bez ich naruszania należy odtworzyć i zgłosić do właściwego Ośrodka Geodezyjnego – 

prace te należy w ramach obsługi geodezyjnej zlecić uprawnionemu geodecie. 

1.4 Określenia podstawowe.  
1.4.1 Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 

trasy. 

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

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

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

3. SPRZĘT. 
 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2 Sprzęt pomiarowy. 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry 

- niwelatory 
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- tyczki 

- łaty 

- taśmy stalowe 

- szpilki 

- inne, zaakceptowane przez inspektora nadzoru 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT. 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4 

4.2 Transport sprzętu i materiałów. 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5 

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGIKM (od 1 do 7). 

 Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót. 

 Na początku robót należy wyznaczyć granice pasa drogowego (działek pod drogę), następnie wytyczyć 
istniejącą oś jezdni (istniejąca podbudowa tłuczniowa przy założeniu szerokości jezdni 5,0m) i wykona  c 

korektę osi dopasowując ją do granic pasa drogowego.. Następnie należy wykonać niwelację całego odcinka w 

celu wyznaczenia w miarę regularnej niwelety jezdni i wyznaczenia zakresu robót ziemnych. 

 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem  wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty 

pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 

charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

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 km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 

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



 

 

D-02.01.01 

WYKONANIE WYKOPÓW 
W GRUNTACH KAT. I-III  
CPV 45100000-8 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wykopów w gruntach I-III kategorii wchodzących w zakres wykonania robót przy przebudowie drogi gminnej. 

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

pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi  gminnej Bartodzieje - Brzezinki” 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych związanych w 

wykonaniem koryta średnio 15 cm  i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nasypowych i rodzimych kat. I-

III. 

Ilości wykopów wynoszą łącznie: 

Z odwiezieniem do 10km: – 690,15 m
3
, 

Grunty z wykopów będą częściowo wykorzystane na miejscu - wbudowywane w nasyp (pobocza itp.), a 

pozostałe wywożone na odkład w miejsce wyznaczone przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inżynierem – grunty 

do wywiezienia to głównie wykopy związane z pogłębieniem rowów.  

Tłuczeń zebrany z drogi należy przewieźć w miejsce uzgodnione z Inwestorem – do wykorzystania przez 

Inwestora na innych odcinkach dróg gminnych. 

Bilans robót ziemnych przedstawiono w tabeli robót ziemnych. W niniejszej specyfikacji nie ujęto 

ostatecznego profilowania i zagęszczania dna wykopu – określa to SST D-04.01.01.. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 

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

trasą drogową. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D.00.00.00 

„Wymagania ogólne”  pkt. 2. 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 

podano w SST D.02.00.01. tablica 1. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (koparki), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki). 

 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady prowadzenia robót. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 

przewiezione na odkład. 

Grunty leżące na odkładzie należy odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby gruntu o różnym stopniu przydatności do 

budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 

Nadmiar gruntu z wykopów należy wywieźć w do zagospodarowania przez Wykonawcę, lub ewentualnie 

w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
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Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy go odspajać. 
5.2. Ruch budowlany. 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu. 

5.3. Dokładność wykonania wykopów i nasypów. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i –3 cm. 

Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10cm a krawędzie 

korony drogi (ulicy) nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta. 

5.4. Rowy 
Rowy przydrożne (i stokowe) powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją i SST. Szerokość dna i 

głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowych o więcej niż ±5 cm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wym. ogólne”  pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a. odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b. odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

c. dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

d. zapewnienie stateczności skarp. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego. 
6.3.1. Wymiary geometryczne wykopów. 

Dla każdego wykonanego koryta pod nawierzchnie należy sprawdzić wymiary w przekrojach 

charakterystycznych. 

Wymiary nie mogą się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ±10 cm. 

6.3.2. Rzędne wykopu 

Rzędne wykopu należy sprawdzać po wykonaniu robót określonych w SST D.04.01.01. 

Zaleca się, aby rzędne wykopu przed przystąpieniem do profilowania i zagęszczenia koryta były 

wyższe od projektowanych o ok. 5 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru. 

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

7.2. Obmiar robót ziemnych. 
Jednostką obmiarową jest m

3
 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 

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

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

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 9. 

Cena wykonania 1m
3
 wykopów obejmuje 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące odspojenie, przemieszczenie, 

załadunek, przewiezienie i wyładunek. 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, profilowanie dna wykopu, rowów i skarp, 

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- rozplantowanie urobku na odkładzie. 



 

 

D-03.03.03a 

PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI 
Z RUR HDPE 
CPV 45230000-8 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod koroną 
drogi w ramach przebudowy drogi gminnej. 

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

pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje - Brzezinki”. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem przepustów rurowych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), z rur spiralnie 

karbowanych śr. 50 cm, budowanych  pod koroną drogi w ilości  –, 60 cm – 12m i obejmują: 
- zakup rur i łączników o wymaganych średnicach i długościach określonych w dokumentacji projektowej, 

- transport i składowanie elementów i materiałów, 

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowej miejsca wykonania zadania, 

- wykonanie wykopu w korpusie drogi pod realizowany przepust, 

- wykonanie ław betonowych  na wlotach i wylotach w sposób określony projekcie, 

- wykonanie ławy fundamentowej pod konstrukcją z mieszanki kruszywa (pospółki) o grubości i szerokości 

ustalonej w dokumentacji projektowej, 

- ułożenie na wykonanej podsypce zmontowanych elementów konstrukcji o wymiarach zgodnych z projektem, 

- wykonanie zasypki, uformowanie i zagęszczenie korpusu drogi, 

- obrukowanie wlotu i wylotu lub montaż głowic (w sposób określony w dokumentacji projektowej) 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego. 

1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 

1.4.3. Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się dobrą 
odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczoną odpornością na benzynę. 
1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu HDPE, którego 

zewnętrzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości i skoku zwoju 

dostosowanego do średnicy rury. 

1.4.5. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu przepustu. 

1.4.6. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch odcinków rur. 

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

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 
 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST 

oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 
- rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy łączące rury, jak złączki, paski zaciskowe lub 

śruby, odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, 

- materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją projektową, np. 

mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadająca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu 

0÷20 mm lub 0÷31,5 mm, 

- materiał do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacją projektową – głowice 

prefabrykowane żelbetowe wg wzoru i zaleceń producenta rur. 

2.2.1 Rury.  
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Rury wykonane z wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE w postaci rur usztywnianych karbami 

tworzącymi spiralny, zewnętrzny zwój. 

2.2.2 Łączniki 

Do połączenia rur stosować łączniki standardowe z HPDE dwudzielne. 

2.2.3. Składowanie materiałów 

 Rury polietylenowe oraz złączki i paski zaciskowe należy przechowywać tak, aby nie uległy 

mechanicznemu uszkodzeniu. 

 

3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
   Roboty związane z wykonaniem przepustu pod koroną drogi będą wykonywane ręcznie oraz przy 

użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Zaleca się aby przy mechanicznym 

wykonywaniu robót Wykonawca dysponował następującym sprzętem: 

- koparka, 

Ubijak wibracyjny 70 kg lub płyta wibracyjna 200 kg. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 

4.2. Transport materiałów  
 Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie należy dopuścić, aby więcej niż 1 m rury wystawało poza 

obrys środka transportowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 
 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 

wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 

podanych w załącznikach. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
roboty przygotowawcze,  

wykonanie wykopów, np. pod ławę lub w korpusie istniejącej drogi, 

wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki), , 

ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia kolejnych dwóch rur 

złączką, 
wykonanie zasypki przepustu, 

umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu, 

roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań 
Inżyniera: 

ustalić lokalizację robót, 

ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inżynierem, 

ew. dokonać przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji projektowej. 

5.4. Wykonanie wykopów 
 Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm. Dno wykopu musi mieć 
spadek zgodny z kierunkiem przepływu cieku. 

5.5. Ława pod przepustem 
 W przypadku układania przepustu bezpośrednio na gruncie (np. piaszczystym), kształt podłoża 

powinien być wyprofilowany stosownie do kształtu spodu rury. 

 Jeśli grunt podłoża wymaga rozłożenia nacisku, to rury przepustu powinny być układane na 

zagęszczonej warstwie podsypki (ławie) o grubości ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki 

kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0÷20 mm, bez zanieczyszczeń. 
 Podsypkę należy zagęścić do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubości równej 

wysokości karbu powinna być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić. 
Na wlotach i wylotach należy wykonać ławę z betonu cementowego. 

5.6. Ułożenie rur przepustu na ławie 
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 Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o odpowiedniej długości, 

wynikająca z asortymentu produkcji i możliwości transportowych. W innych przypadkach, przepust złożony z 

dwóch lub większej liczby rur należy łączyć kształtkami HDPE dwudzielnymi standardowymi, sposób łączenia 

powinien być zgodny z zaleceniami producenta. Długość końcowego odcinka rury, mierzona w najkrótszym 

miejscu nie powinna być mniejsza od 1 m. 

Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed montażem przepustu lub też na 

budowie po wykonaniu nasypu. Rura po ułożeniu musi być zastabilizowana w taki sposób, aby nie zmieniła 

swego położenia w trakcie zasypywania. 

5.7. Zasypka przepustu 
 Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu powinna być 
wykonana mieszanką kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie niejednorodności D5 lub piaskiem 

gruboziarnistym. 

 Zasypka powinna być wykonywana: 

równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, warstwami o grubości maksimum 30 cm, zagęszczonymi do 

wskaźnika zagęszczenia  ≥ 0,95 w strefie bezpośredniej przy rurze i ≥ 0,98 w pozostałej strefie, ze 

sprawdzaniem rzędnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub 

przemieszczania poziomego, ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na 

rurze, nie przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego rury. 

Jeśli grubość naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to cały materiał zasypowy powinien odpowiadać 
wymaganiom określonym dla zasypki grubości 30 cm. Pozostałą część nasypu można wykonać z materiałów 

określonych w OST D-02.00.00 [3]. 

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu 
 Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadać ustaleniom dokumentacji 

projektowej. 

 Zgodnie z dokumentacją projektową umocnienie należy wykonać z: 

Prefabrykowanych głowic żelbetowych dostosowanych do zastosowanych rur, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.), 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Częstotliwość 
badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu 

robót z dokumentacją projektową 
1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji 

projektowej 

2 Wykonanie wykopów Bieżąco Wg pktu 5 

3 Wykonanie fundamentu (ławy) 

przepustu 

Bieżąco Wg pktu 5 

4 Ułożenie rur przepustu na ławie Bieżąco Wg pktu 5 

5 Zasypka przepustu Bieżąco Wg pktu 5 

6 Umocnienie skarp przy wlocie i 

wylocie przepustu 

Bieżąco Wg pktu 5 

7 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5 

 7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 



SST D.03.03.0a „Wykonanie przepustów z rur HDPE” 

Przebudowa drogi  gminnej Bartodzieje - Brzezinki 

16

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
wykonanie wykopu, 

wykonanie ławy fundamentowej. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz 

niniejszej SST. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1]  pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

przygotowanie podłoża, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

wykonanie przepustu z wykopem, ławą, ułożeniem rur, zasypką, umocnieniem skarp według wymagań 
dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 

odwiezienie sprzętu.



 

 

D-04.01.01 

PROFILOWANIE 
I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 
CPV 45233100-0 
 

2. WSTĘP 
9.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego wchodzących w zakres wykonania 

robót  przy przebudowie. drogi gminnej. 

9.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy dla inwest. pod 

nazwą „Przebudowa odcinka drogi  gminnej Bartodzieje - Brzezinki” 

9.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod wykonanie nawierzchni jezdni  drogi gminnej. 

Powierzchnia profilowania i zagęszczenia wynosi:– 4 846,75  m
2
 , do profilowania przewidziano dno 

koryta i górę nasypów. 

9.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 1.5. 

 

10. MATERIAŁY.  Nie występują. 
 

11. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

- Równiarek i spycharek 

- płyt wibracyjnych, walców statycznych i wibracyjnych. 

 

12. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu określono w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 4. 

 

13. WYKONANIE ROBÓT 
13.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.00.00.00  „Wymagania ogólne”  pkt. 5. 

13.2. Warunki przystąpienia do robót. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 

przystąpienie  do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

13.3. Wykonanie koryta 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn – na 

poszerzeniach  lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład w miejsce 

wskazane przez Inżyniera lub wykorzystany do wykonania poboczy. 

13.4. Profilowanie i zgęszczenie podłoża. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Do 

profilowania podłoża należy stosować równiarki i  narzędzia ręczne. Profilowanie należy wykonać poprzez 

odsłonięcie krawędzi i nadanie istniejącej podbudowie spadków poprzecznych oraz jednolitego profilu 

podłużnego 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża 

należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia ni mniejszego niż 0,97. Wskaźnik zagęszczenia 

należy określić zgodnie z BN-77/8931-12 [S]. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od –20% do +10%. 
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14. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
14.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 6. 

14.2. Badania w czasie robót. 
14.2.1. Zagęszczenie wyprofilowanego podłoża. 

Wskaźnik zagęszczenia określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od 0,97.  

Wilgotność w czasie zagęszczenia należy badać wg PN-B-06714-17 [2]. 

 Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. 

 

15. OBMIAR ROBÓT 
15.1. Ogólne zasady obmiaru. 

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

15.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z zagęszczeniem. 

16. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt. 8. 
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D-04.04.02 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
CPV 45233100-0 
 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie na jezdni przy przebudowie drogi gminnej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w ramach inwestycji 

„Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje - Brzezinki”. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie na jezdni dróg grub. 23 cm wykonywanej w dwóch 

warstwach: dolna gr. 15cm i górna 8cm na jezdni drogi  

Powierzchnia nowej podbudowy: 

 gr. 23 cm – 4 753,75  m
2
,. 

  

1.4. Określenia podstawowe. 
- Podbudowa z kruszywa  łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw zagęszczonej 

mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

- stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 

wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

- Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w D-M-00.00.00. 

1.5. Określone wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i zaleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 
2.1. Rodzaje i właściwości 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 żwiru większych od 8mm.. 

Do wykonania podbudowy należy użyć kruszyw według PN-B-11112 [8] "Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych". 

Do wykonania podbudowy należy użyć mieszanki sortowanej o uziarnieniu 0-63,5mm  dla warstwy dolnej  

i 0-31,5m dla górnej warstwy  

2.2. Źródła materiałów 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 

przez Inżyniera. 

Źródła poboru materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem 

robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 

materiałów. 

Materiały będą zaakceptowane przez Inżyniera, jeżeli dostarczone przez Wykonawcę wyniki badań 
laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań prowadzonych przez Inżyniera wykażą zgodność cech materiałowych z 

wymaganiami. 

 

 

 

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
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 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 

      wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie 

może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 
  Wymagania  

 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
 Kruszywa 

łamane  
 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
    zasad-

nicza 

pomoc-

nicza 

   

1 Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 

  od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

  PN-B-06714 

-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 

% (m/m), nie więcej niż   5 10   
PN-B-06714 

-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż   35 40   
PN-B-06714 

-16 [4] 

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

więcej niż 

   

1 

 

1 

  
PN-B-04481 

[1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-

krotnym zagęszczeniu metodą 
I lub II wg PN-B-04481, % 

  od 30 

do 70 

od 30 

do 70 

  
BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 

Angeles 

a) ścieralność całkowita po 

pełnej liczbie obrotów, nie 
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więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 

1/5 pełnej liczby obrotów, nie 

więcej niż 

35 

 

 

30 

50 

 

 

35 

 

PN-B-06714 

-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 

więcej niż   3 5   
PN-B-06714 

-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 

masy po 25 cyklach zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej niż 

   

5 

 

10 

  PN-B-06714 

-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 

zawy łącznie, % (m/m), nie 

więcej niż 

  
 

- 

 

- 

  
PN-B-06714 

-37 [10] 

PN-B-06714 

-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, %(m/m), 

nie więcej niż 

   

1 

 

1 

  
PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-

szanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 

b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

   

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

   

 

 

PN-S-06102 

[21] 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

3.2 Sprzęt do wykonania robót. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarki, spycharki itp. 

- walce wibracyjne lub wibracyjne zagęszczarki płytowe do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych 

 

4. TRANSPORT 
Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób zabezpieczający kruszywo przed zanieczyszczeniem i 

rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem innego rodzaju. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2. Podłoże pod podbudowę  
Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” oraz SST D-04.02.01 „warstwa 

odsączająca”. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 

jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie 

uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

 

5.2. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwach o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 

po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy 

powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysok.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien być nie mniejszy niż Is=1,0. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 



SST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego  stabilizowanego mechanicznie 

Przebudowa drogi  gminnej Bartodzieje - Brzezinki 

22

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematycznie pomiary i badania kontrolne i 

dostarczać ich wyniki Inżynierowi. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 

 

6.3 Badania w czasie robót. 
6.3.1. Częstotliwość badań: 

uziarnienie i wilgotność mieszanki – dla każdej partii materiału,  

zagęszczenie – dla każdego obszaru podbudowy, nie mniej niż raz na 100 mb 

właściwości kruszywa – dla każdej partii kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki – powinno być zgodne z pkt. 2.3, próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy 

przed jej zagęszczeniem. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki – powinna odpowiadać optymalnej, z tolerancją +10%, -20%.  

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy – zagęszczenie powinno odbywać się aż do osiągnięcia wskaźnika 1,0. 

Zagęszczenie należy sprawdzać wg BN-77/8931-12 lub wg BN-64/8931-02 (w uzasadnionych przypadkach). 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w osi każdego pasa ruchu zgodnie z 

normą BN-68/8931-04, co 100m podbudowy. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością jeden raz na 100m. 

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 
- 10 mm - dla podbudowy zasadniczej 

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy raz na 100m podbudowy. 

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.3. Rzędne podbudowy 
Rzędne należy sprawdzać co 100 m. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+ 1 cm i - 2 cm. 

6.4.5. Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż +10cm i –5cm.. 

6.4.6. Grubość podbudowy 
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech 

losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 400 

m
2 
podbudowy. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać: 

- dla podbudowy zasadniczej:  ± 2cm. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną 
wykonane na koszt Wykonawcy. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, 

uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach i ponownie zagęszczenie. Po wykonaniu tych 

robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty napraw i pomiarów poniesie Wykonawca. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiaru jest 1 m

2
 wykonanej podbudowy zgodnie z obmiarem w terenie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Cena wykonania 1m

2
 podbudowy obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

- oznakowanie robót 

- zakup i transport materiałów 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania 

- rozłożenie mieszanki, 

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

- badania i pomiary kontrolne 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

   10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Normy: 

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

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

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

4. PN-B-06714-18  -„-   Oznaczanie nasiąkliwości 

5. PN-B-06714-19  -„-   Oznaczanie mrozoodporności. 

6. PN-B-06714-26  -„-   Oznaczanie zawartości zaniecz. organ. 

7. PN-B-06714-42  -„-   Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Ang. 

8. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

9. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

10. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

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

12. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia  

13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni łata i planografem. 

14. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych IBDiM 1997



 

 

 
D-05.03.05b 
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
WARSTWA  WIĄŻĄCA  I  WYRÓWNAWCZA 
  WG  WT-1  i WT-2 z 2010 r. 
CPV 45233100-0 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

przy przebudowie drogi gminnej. 

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

zlecaniu i realizacji robót w ramach inwestycji „Przebudowa drogi  gminnej Bartodzieje - Brzezinki”. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem warstwy wyrównawczej i wiążącej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i 

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. 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 wiążącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego można 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  

Kategoria 

ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D

1)
,  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-6 

AC11W 
2)

, AC16W 

AC16W, AC22W 

AC16W, AC22W 
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 zależności od KR. 

Do wykonania przewidziano –wiążąca na całym odcinku drogi  AC16W50/70  gr. 4 cm w ilości – 4 660,75  
m2 

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 

1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu uzyskania 

odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy. 

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

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na 

największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22. 

1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 

nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 

określony zestaw sit. 

1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) 

wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

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

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

0,063 mm. 

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

1.4.13. 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). 

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 

zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.15. 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. 

1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe 

ACW - beton asfaltowy do warstwy wiążącej 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 użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

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

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 

MOP - miejsce obsługi podróżnych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 
 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. 

Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 

można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Kategoria 

ruchu 

Mieszanka 

ACS 

Gatunek lepiszcza    

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC11W,AC16W  50/70  35/50  
- 

KR3 – KR4 AC16W,AC22W 35/50, 50/70, 

wielorodzajowy 

35/50, 50/70  

PMB 25/55-60 

KR5 – KR6 AC16W AC22W 35/50, 

wielorodzajowy 

35/50 

PMB 25/55-60 

 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości 
Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 

1 2 3 4 5 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35÷50 50÷70 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 50÷58 46÷54 
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3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 
°C PN-EN 22592 [62] 240 230 

 

1 2 3 4 5 

4 Zawartość składników 

rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12592 [28] 

 

99 

 

99 

5 Zmiana masy po starzeniu 

(ubytek lub przyrost),  

nie więcej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12607-1 [31] 

 

0,5 

 

0,5 

6 Pozostała penetracja po 

starzeniu, nie mniej niż 
% PN-EN 1426 [21] 53 50 

7 Temperatura mięknienia 

po starzeniu, nie mniej niż 
°C PN-EN 1427 [22] 52 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 

po starzeniu, nie więcej niż °C PN-EN 1427 [22] 8 9 

10 Temperatura łamliwości 

Fraassa, nie więcej niż 
°C PN-EN 12593 [29] -5 -8 

 

 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 

zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych 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. 

2.3. Kruszywo  
 Do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego należy 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 załączniku 2. 

 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi 

być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach 

wyposażonych 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, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 

wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 

 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 

materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub 

połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 

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

Do uszczelnienia krawędzi należy 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 złączenia warstw konstrukcji 
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i 

załącznika 3 zamieszczonego w SST D-05.05.05a warstwa ścieralna.]. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
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– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

– 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. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

4.4.2. Transport materiałów  
 Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 

zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych 

do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 

innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 

rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali 

lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 

zależności 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 używanych do transportu 

mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 

niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 

mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W). 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 5.  

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć 
proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 6, 7, 8. 

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

wiążącej i wyrównawczej, dla ruchu KR1÷KR6  [65] 

Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC11W 

KR1-KR2 

AC16W 

KR1-KR2 

AC16W 

KR3-KR6 

AC22W 

KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do 

31,5 - - - - - - 100 - 

22,4 - - 100 - 100 - 90 100 

16 100 - 90 100 90 100 65 90 

11,2 90 100 65 80 70 90 - - 

8 60 85 - - 55 85 45 70 

2 30 55 25 55 25 50 20 45 

0,125 6 24 5 15 4 16 4 12 

0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0 

Zawartość lepiszcza, 

minimum
*) Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 

2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia 
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minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α  według 

równania: 

d

650,2

ρ

α =  

 

 

Tablica 6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej i wyrównawczej, dla 

ruchu KR1 ÷ KR2  [65] 

Właściwość 

Warunki 

zagęszczania 

wg PN-EN  

13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania AC11W AC16W 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 
PN-EN 12697-8 [33],  

p. 4 

Vmin 3,0 

Vmax 6,0 

Vmin 3,0 

Vmax 6,0 

Wolne 

przestrzenie 

wypełnione 

lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 
PN-EN 12697-8 [33],  

p. 5 

VFBmin 65 

VFBmin 80 

VFBmin 60 

VFBmin 80 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 

mieszance 

mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 
PN-EN 12697-8 [33],  

p. 5 
VMAmin 14 VMAmin 14 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 

przechowywanie w 40°C 

z jednym cyklem 

zamrażania, a) 

badanie w 25°C 

ITSR80 ITSR80 

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w załączniku 4 do SST D-05.03.05a. 
a) Grubość plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w załączniku 1. 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy 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 także wstępne, powinno 

być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru 

temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy 

dodawać odmierzone oddzielnie. 

 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 

termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 

asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może 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 wyższa o 

więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy 

najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 

najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 9. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

Wielorodzajowy 35/50 

Wielorodzajowy 50/70 

PMB 25/55-60 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 140 do 180 
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 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 różnic w ich właściwościach. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiążącą 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, 

– suche. 

Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, 

nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 10. 

Tablica 10. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 
4-metrową lub równoważną metodą)  

 

Klasa drogi 

 

Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 

wiążącą [mm] 

A, S, 
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania 

i wyłączania 
9 

GP 
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 

pobocza 
10 

G 

Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 

wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 

utwardzone pobocza 

 

10 

Z, L, D Pasy ruchu 12 

 

 Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 

 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 

 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez 

frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 

asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych 

do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 

 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża 

powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

 Szerokie szczeliny w podłożu należy 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 podłożu 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 Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 

wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i 
w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy 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 możliwą segregację kruszywa. 

 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 

załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w 

PN-EN 12697-27 [39]. 

 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
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5.7. Połączenie międzywarstwowe 
 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 

warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 

 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 

 Skropienie lepiszczem podłoża (np. podbudowa asfaltowa), przed ułożeniem warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m
2
, 

przy czym: 

– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 

– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka 

ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po 

ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 
Skrapianie podłoża należy 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 należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego 

przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 

warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami 

w punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5
o
C. 

 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 

punkcie 4.2. 

 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych. 

 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 11. 

Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się 
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 

 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstwy wiążącej lub 

wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa wiążąca 0 +5 

Warstwa wyrównawcza 0 +5 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 15. 

Tablica 15. Właściwości warstwy AC  

 

Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 

grubość warstwy 

technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 

zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 

przestrzeni w 

warstwie 

[%(v/v)] 

AC11W,  KR1÷KR2 
 

4,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,5 ÷ 7,0 

AC16W,  KR1÷KR2 
 

5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,5 ÷ 7,0 

AC16W,  KR3÷KR6
 

5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,5 ÷ 8,0 

AC22W,  KR3÷KR6
 

7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,5 ÷8,0 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną 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). 
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 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw 

z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub 

walce ogumione.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem 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.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi 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 – Inżyniera). 

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 należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 

wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać Inżynierowi na jego żądanie. Inżynier może 

zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może 

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 Inżyniera, 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 Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również 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 13. 

Tablica 13. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 

1.2 

Mieszanka mineralno-asfaltowa 
a), b) 

Uziarnienie 

Zawartość lepiszcza 
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1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 

Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia 
a)

 

Spadki poprzeczne 

Równość 
Grubość lub ilość materiału 

Zawartość wolnych przestrzeni 
a)

 

Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)
 do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6000 m

2
 

nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek 

może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie 

zabudowy) 
b)

   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 

 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 

częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 

nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 

ocenianego odcinka budowy. 

 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 

wyznaczonych odcinków częściowych. 

 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 

wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 

wykonywało badań kontrolnych. 

 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 

niekorzyść przemawia wynik badania. 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

 Właściwości materiałów należy 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. 

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 14. 

 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 

należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier 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 14. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC 
a)
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A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 

1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 
6000 m

2
 lub 

     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia 

większa niż 1000 m
2
 lub 

 

 

 

≤ 10 

 

2.  –  mały odcinek budowy  ≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15 
a)

 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 

opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie 

budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej 

grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 

 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 

przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczy to każdego 

pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  

Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie,  nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane 

w tablicy 12. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż 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 podłużna i poprzeczna  

 Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 

stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc 

wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana 

równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne [67].   

Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 

należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. 

Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie 

rzadziej niż 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 każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości 

projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 

95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o 

± 5 cm. 

 Złącza podłużne 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 m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC). 
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 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 Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m

2
 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− oczyszczenie i skropienie podłoża, 

− 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 krawężników, 

− rozłożenie 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 towarzyszących 
 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. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 
(Zestawienie norm podano w SST D-05.03.05a warstwa ścieralna) 

10.3. Wymagania techniczne 
64. 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. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 
67. 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) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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ZAŁĄCZNIK 2 

WYMAGANE  WŁAŚCIWOŚCI  KRUSZYW wg WT-1 [63] i PN-EN 13043 [44] 
 

KRUSZYWO DO WARSTWY WIĄŻĄCEJ, WYRÓWNAWCZEJ  
I WZMACNIAJĄCEJ Z BETONU ASFALTOWEGO 

Wymagane właściwości kruszywa grubego  
Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; wsk.- wskaźnik; Dekl. - deklarowana; zał. - załącznik 

Właściwości 

kruszywa 
Metoda badania 

Wymagania według WT-1 [63] I PN-EN 13043 [44] 

Kategoria ruchu 

KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR4 KR5 ÷ KR6 

Uziarnienie; kat. 

nie niższa niż 
PN-EN 933-1 

[4] 

kat. GC85/20 

Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 5 

Tolerancja 

uziarnienia; 

odchylenia nie 

większe niż wg 

kat. 

- 

kat. G20/17,5; 

Tolerancja 
1)

  

kat.G20/15; 

Tolerancja
2)

  

Zawartość pyłów; 

kat. nie wyższa niż 
PN-EN 933-1  

[4] 

kat. f2; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 2% (m/m) 

Kształt kruszywa; 

kat. nie wyższa niż 
PN-EN 933-3  

[5]  lub 

PN-EN 933-4 

[6] 

kat. FI35  (wsk.  

płaskości ≤ 35); 

lub kat.SI35 

(wsk.   kształtu 

≤ 35) 

kat. FI25  (wsk. płaskości ≤ 25); 

lub 

kat.SI25 (wsk. kształtu ≤ 25) 

Procentowa zawar-

tość ziaren o po-

wierzchni przekru-

szonej i łamanej w 

kruszywie grubym; 

kat. nie niższa niż 

PN-EN 933-5 

[7] 

kat. CDekl. : 

zawar 

tość ziaren 

całko- wicie 

przekruszo-

nych, 

przekruszonych 

lub  łamanych 

<50%(m/m)  a 

ziaren całkowi-

cie zaokrąglo-

nych 

>30%(m/m) 

kat. C50/10;  

zawartość ziaren całkowicie 

przekruszonych,  przekruszonych 

lub łamanych 50÷100% (m/m), 

całkowicie zaokrąglonych 0÷10% 

(m/m) 

Odporność kruszy-

wa na rozdrabnia-

nie; kat. nie 

wyższa niż 

PN-EN 1097-2 

[11] 

kat.LA35, tj. 

wsk.  

Los Angeles ≤ 

35 
 

kat. LA30, tj. wsk. LA≤30
 

Gęstość ziaren PN-EN 1097-6 

rozdz.7,8,9 [15]   

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość3) 
PN-EN 1097-6 

rozdz.7,8, 9[15] 

WA24 Dekl.; (nasiąkliwość, jako procent suchej masy, po 

24 h zanurzania). Max wartość nasiąkliwości wg 

Inżyniera 

Gęstość nasypowa PN-EN 1097-3 

[12] 

deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność 
badana na kruszy-

wie 8/11, 11/16,  

8/16; 

kat. nie wyższa niż 

PN-EN 1367-1,  

[18] 

kat. F2, tj. ubytek masy przy zamrażaniu-odmrażaniu  

powinien być ≤ 2% (m/m) 

„Zgorzel 

słoneczna” 

bazaltu; wymagana 

kat. 

PN-EN 1367-3 

[19] 

kat. SBLA, tj. ubytek masy po gotowaniu ≤ 1% i 

wzrost wsk. Los Angeles po gotowaniu ≤ 8% 
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Skład chemiczny PN-EN 932-3 

[3] 

deklarowany przez producenta wg uproszczonego 

opisu petrograficznego 

Grube zanieczysz-

czenia lekkie; kat. 

nie wyższa niż 

PN-EN 1744-1, 

p.14.2 [24] 

kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymia-

rze większym od 2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% 

(m/m) 

Rozpad krzemianu 

dwuwapniowego 

w kruszywie z 

żużla wielkopieco-

wego chłodzonego 

powietrzem 

PN-EN 1744-1 

p. 19.1 [24] 

wymagana odporność 

Rozpad związków 

żelaza w 

kruszywie z żużla  

wielkopiecowego 

chłodzonego 

powietrzem 

PN-EN 1744-1 

p. 19.2 [24] 

wymagana odporność 

Stałość objętości 

kruszywa z żużla 

stalowniczego; kat. 

nie wyższa niż 

PN-EN 1744-1,  

p. 19.3 [24] 

kat. V3,5, tj. dla żużla z klasycznego pieca tlenowego i 

żużla z elektrycznego pieca łukowego, pęcznienie           

≤ 3,5% (V/V) 

1) 
Tolerancja przesiewu na sitach pośrednich ± 17,5% (m/m) dla granic przesiewu od 20 do 70% (m/m) dla sita 

pośredniego D/2 [mm], przy D/d ≥ 4. 
2)

 Tolerancja przesiewu na sitach pośrednich ± 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 do 80% (m/m) dla sita 

pośredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4. 
3)

 Dla żużla wielkopiecowego nasiąkliwości nie określa się. 
 

 
Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu  do D ≤ 8 mm 
Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana 

 

Właściwości 

kruszywa 

Metoda  

badania 

Wymagania według WT-1 i PN-EN 13043 

Kategoria ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie; 

wymagana kat. 

PN-EN 933-1 

[4] 

kat.GF85 i 

GA85 

GF85 

Uziarnienie mieszanki wg tab. 5 

Tolerancja uziar-

nienia; odchylenie 

nie większe niż wg 

kat. 

- 

kat.GTCNR; 

tj. brak wy-

magania 

kat.GTC20; tj.tolerancja przesiewu na 

sitach D [mm] ±5% (m/m); D/2 [mm] 

±20%(m/m);0,063 mm ± 3% (m/m) 

Zawartość pyłów; 

kat. nie wyższa niż 
PN-EN 933-1 

[4] 

kat. f10;  tj. przesiew przez sito 0,063 mm  ≤ 10% 

(m/m) 

Jakość pyłów; 

kat. nie wyższa niż 
PN-EN 933-9 

[9] 

kat. MBF10;  tj. kat. błękitu metylenowego MBF  ≤ 10 

g/kg 

Kanciastość kru-

szywa drobnego 

lub kruszywa 0/2 

wydzielonego z 

kruszywa o ciąg-

łym uziarnieniu; 

kat. nie niższa niż 

PN-EN 933-6, 

rozdz. 8 [8] 

kat.Ecs Dekl.;  tj. wskaźnik wysypu  < 30 

Gęstość ziaren PN-EN 1097-6 

rozdz. 7, 8, 9 

[15] 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość PN-EN 1097-6 

rozdz. 7, 8, 9 

[15] 

kat. WA24 Dekl.; (nasiąkliwość, jako procent suchej 

masy, po 24 h zanurzania). Max. wartość 
nasiąkliwości ustala Inżynier 
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Grube zanieczysz-

czenia lekkie; kat. 

nie wyższa niż 

PN-EN 1744-1, 

p. 14.2 [24] 

kat. mLPC0,1;  tj. zawartość zanieczyszczeń o wymia-

rze >2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) 

 

 
Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm 
Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana 

 

Właściwości 

kruszywa 

Metoda  

badania 

Wymagania według WT-1 i PN-EN 13043 

Kategoria ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie; 

wymagana kat. 

PN-EN 933-1 

[4] 

kat.GF85 lub GA85 

Uziarnienie mieszanki wg tab. 5 

Tolerancja uziar-

nienia; odchylenie 

nie większe niż wg 

kat. 

- 

kat.GTCNR; 

tj. brak wy-

magania 

kat.GTC20; tj.tolerancja przesiewu na 

sitach D [mm] ±5% (m/m); D/2 [mm] 

±20% (m/m);0, 063 mm ± 3% (m/m) 

Zawartość pyłów; 

kat. nie wyższa niż 
PN-EN 933-1 

[4] 

kat. f16;  tj. przesiew przez sito 0,063 mm  ≤ 16 % 

(m/m) 

Jakość pyłów; 

kat. nie wyższa niż 
PN=EN 933-9 

[9] 

kat. MBF10;  tj. kat. błękitu metylenowego MBF  ≤ 

10 g/kg 

Kanciastość kru-

szywa drobnego 

lub kruszywa 0/2 

wydzielonego z 

kruszywa o ciąg-

łym uziarnieniu; 

kat. nie niższa niż 

PN-EN 933-6, 

rozdz. 8 [8] 

kat.Ecs Dekl.;   

tj. wskaź-
nik wysypu 

< 30  

Ecs30; tj. wskaźnik wysypu 

≥ 30 

Gęstość ziaren PN-EN 1097-6 

rozdz. 7, 8, 9 

[15] 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość PN-EN 1097-6 

rozdz. 7, 8, 9 

[15] 

kat. WA24 Dekl.; (nasiąkliwość, jako procent suchej 

masy, po 24 h zanurzania). Max. wartość 
nasiąkliwości ustala Inżynier 

Grube zanieczysz-

czenia lekkie; kat. 

nie wyższa niż 

PN-EN 1744-1, 

p. 14.2 [24] 

kat. mLPC0,1;  tj. zawartość zanieczyszczeń o wymia-

rze >2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) 

 

  
Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu 
asfaltowego 
Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; Dekl. - Deklarowana 

 

Właściwości 

wypełniacza 

Metoda 

badania 

Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043 

Kategorie ruchu KR1÷KR6 

Uziarnienie PN-EN 933-10 

[10] 
Sito 

#[mm] 

Przesiew, % (m/m) 

Ogólny zakres dla 

poszczególnych  

wyników 

Maks. zakres 

uziarnienia  

deklarowany przez 

producenta 

2 

0,125 

0,063 

100 

od 85 do 100 

od 70 do 100 

- 

10 

10 

Jakość pyłów; 

kat. nie wyższa niż 
PN-EN 933-9 

[9] 

kat. MBF10;  tj. wartość błękitu metylenowego MBF ≤ 

10 g/kg 

Zawartość wody; 

nie wyższa niż 
PN-EN 1097-5 

[14] 

1% (m/m) 
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Gęstość ziaren PN-EN 1097-7 

[16] 

deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie 

w suchym zagęsz-

czonym wypełnia-

czu; 

wymagana kat. 

PN-EN 1097-4 

[13] 

kat. V28/45; tj. procent objętości w ogólnym zakresie 

uziarnienia dla poszczególnych wyników od 28 do 

45% (V/V), a w maksymalnym zakresie 

deklarowanym przez producenta  4% (V/V) 

Przyrost tempera-

tury mięknienia; 

wymagana kat. 

PN-EN 13179-

1 [48] 

kat. ∆R&B8/25;  tj. przyrost temperatury mięknienia 

mieszanki wypełniacz-asfalt od 8 do 25°C 

Rozpuszczalność 
w wodzie; 

kat. nie wyższa niż 

PN-EN 1744-1 

[25] 

kat. WS10;  tj. rozpuszczalność wypełniacza w wodzie 

≤ 10 % (m/m) 

Zawartość CaCO3 

w wypełniaczu 

wapiennym; 

kat. nie niższa niż 

PN-EN 196-2
1) 

 

kat. CC70;  tj. zawartość węglanu wapnia (CaCO3) w 

wypełniaczu ≥ 70 % (m/m) 

Zawartość wodo-

rotlenku wapnia w 

wypełniaczu mie-

szanym; 

wymagana kat. 

PN-EN 459-2 

[2] 

kat. Ka Dekl.;  tj. zawartość wodorotlenku wapnia  Ka 

Dekl. < 10% (m/m) 

„Liczba asfalto-

wa”;  

wymagana kat. 

PN-EN 13179-

2 [49] 

kat. BNDekl.; tj. liczbę asfaltową wypełniacza 

dodanego podać: „Deklarowana” 

1) 
PN-EN 196-2  Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu 

 



 

 

D-05.03.05a 
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
WARSTWA  ŚCIERALNA 
  WG  WT-1  i WT-2 z 2010 r. 
CPV 45233100-0 
 

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 przy 

przebudowie drogi gminnej. 

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

zlecaniu i realizacji robót w ramach inwestycji „Przebudowa drogi  gminnej Bartodzieje - Brzezinki”. 

1.3. Zakres robót objętych 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 

Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. 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 można 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  

Kategoria 

ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D

1)
,  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-6 

AC5S, AC8S, AC11S 

AC8S, AC11S 

AC8S, AC11S 
2) 

1) 
Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 

2) 
Dopuszczony do stosowania w terenach górskich. 

Do wykonania przewidziano  warstwę ścieralną AC11S50/70  gr. 3 cm w ilości – 4 660,75 m2. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i 

rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

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

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

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na 

największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 

nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

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

określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) 

wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

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

0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
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1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany 

– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz 

dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

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

zdyspergowanego asfaltu. 

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

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

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 

PMB – polimeroasfalt, 

D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 

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

C – kationowa emulsja asfaltowa, 

NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

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

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 

IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 

MOP – miejsce obsługi podróżnych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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 dotyczące 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 
 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. 

Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 

można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC5S, AC8S, 

AC11S 

50/70, 70/100 

Wielorodzajowy 50/70 

 

- 

KR3 – KR4 AC8S, AC11S    50/70 

Wielorodzajowy 50/70    

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

KR5 – KR6 AC8S, AC11S Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Właściwości 
Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 70/100 

1 2 3 4 5 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 

3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż 
°C PN-EN 22592 [62] 230 230 

4 Zawartość składników 

rozpuszczalnych,  

nie mniej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12592 [28] 

 

99 

 

99 
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1 2 3 4 5 

5 Zmiana masy po starzeniu 

(ubytek lub przyrost),  

nie więcej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12607-1 [31] 

 

0,5 

 

0,8 

6 Pozostała penetracja po 

starzeniu, nie mniej niż % PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Temperatura mięknienia 

po starzeniu, nie mniej niż 
°C PN-EN 1427 [22] 48 45 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż 
% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 

po starzeniu, nie więcej niż 
°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

10 Temperatura łamliwości 

Fraassa, nie więcej niż 
°C PN-EN 12593 [29] -8 -10 

 

 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 

zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych 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. 

2.3. Kruszywo  
 Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy 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 załączniku 2. 

 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi 

być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach 

wyposażonych 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, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 

wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 

 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 

 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 

określonych przez producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego 

materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub 

połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
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: 
– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 

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

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 

producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg 

norm lub aprobat technicznych. 

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i 

załącznika 3.. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub 

lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. 

 Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 

pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 

materiałami mineralnymi.  
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

– 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. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

  

4.2. Transport materiałów  
 Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach  izolowanych  i 

zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych 

do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 

innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 

rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali 

lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 

zależności 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 używanych do transportu 

mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 

niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu 

mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). 

 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7. 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć 
proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8, 9  i 10. 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

ścieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65] 

Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC5S AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do 

16 - - - - 100 - 

11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 70 90 

5,6 90 100 70 90   

2 40 65 45 65 30 55 

0,125 9 22 8 20 8 20 
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0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0 

Zawartość lepiszcza, 

minimum
*) Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6  

 

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR1 ÷ 

KR2 [65] 

 

Właściwość 
Warunki 

zagęszczania 

wg PN-EN  

13108-20 [48] 

 

Metoda i warunki 

badania 

 

AC5S 

 

AC8S 

 

AC11S 

Zawartość wolnych 

przestrzeni 
C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 
PN-EN 12697-8 [33],  

p. 4 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Wolne przestrzenie 

wypełnione 

lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 
PN-EN 12697-8 [33],  

p. 5 

VFBmin75 

VFBmin93 

VFBmin75 

VFBmin93 

VFBmin75 

VFBmin93 

Zawartość wolnych 

przestrzeni 

w mieszance 

mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 

2×50 uderzeń 
PN-EN 12697-8 [33],  

p. 5 
VMAmin14 VMAmin14 VMAmin14 

Odporność na 

działanie wody a) 
C.1.1,ubijanie, 

2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 

przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 

zamrażania,  

badanie w 25°C 

ITSR90 ITSR90 
ITSR90 

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody wody podano w załączniku 4.. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy 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 także wstępne, powinno 

być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru 

temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy 

dodawać odmierzone oddzielnie. 

 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 

termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 

asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może 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 wyższa o więcej niż 30
o
C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-

asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 

dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 

bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 11. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 

Asfalt 70/100 

Wielorodzajowy-35/50 

Wielorodzajowy-50/70 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 130 do 180 

od 130 do 180 

 

 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 

otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
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 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 różnic w ich właściwościach. 

5.4. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca 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 podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, 

nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 12. 

 

Tablica 12. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 
4-metrową lub równoważną metodą)  

 

Klasa drogi 

 

Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę 
ścieralną [mm] 

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania 

i wyłączania 
6 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 

pobocza 
8 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 

wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 

utwardzone pobocza 

 

8 

Z, L, D Pasy ruchu 9 

 Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 

 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. 

 Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. 
 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez 

frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 

 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 

asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliżonych 

do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 

 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża 

powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 

 Szerokie szczeliny w podłożu należy 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 podłożu 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 Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 

wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i 
w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy 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 możliwą segregację kruszywa. 

 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 

załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w 

PN-EN 12697-27 [39]. 

 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 

5.7. Połączenie międzywarstwowe 
 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między 

warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 



SST D-05.03.05a „Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna 

Przebudowa drogi  gminnej Bartodzieje - Brzezinki 

45 

 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 

 Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, 

tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m
2
, przy czym: 

– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 

– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka 

ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po 

ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 
Skrapianie podłoża należy 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 należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego 

przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 

warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami 

w punktach 5.4 i 5.7. 

Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 

 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w 

punkcie 4.2. 

 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych. 

 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 13. 

Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza się 
układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 

 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę 
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

 przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm +5 +10 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14. 

Tablica 14. Właściwości warstwy AC  

 

Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana 

grubość warstwy 

technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 

zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 

przestrzeni w 

warstwie 

[%(v/v)] 

AC5S,     KR1-KR2 2,0 ÷ 4,0 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0 

AC8S,     KR1-KR2 2,5 ÷ 4,5 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0 

AC11S,   KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 1,5 ÷ 4,0 

AC8S,     KR3-KR6 2,5÷4,5 ≥ 98 3,0÷5,0 

AC11S,   KR3-KR6 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 3,0÷5,0 

 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną 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 ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw 

z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub 

walce ogumione.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem 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.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 

Inżyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi 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 – Inżyniera). 

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 należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 

wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może 

zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może 

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 Inżyniera, 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 Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również 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 15. 

Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

Mieszanka mineralno-asfaltowa 
a), b) 

Uziarnienie 

Zawartość lepiszcza 

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 

Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia 
a)
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2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Spadki poprzeczne 

Równość 
Grubość lub ilość materiału 

Zawartość wolnych przestrzeni 
a)

 

Właściwości przeciwpoślizgowe 
a)

  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m
2
 nawierzchni jedna próbka; w razie 

potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie 

zabudowy) 
b)

  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 

 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 

częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 

nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% 

ocenianego odcinka budowy. 

 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 

wyznaczonych odcinków częściowych. 

 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitrażowe 

 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 

wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie 

wykonywało badań kontrolnych. 

 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 

niekorzyść przemawia wynik badania. 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

 Właściwości materiałów należy 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. 

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 16. 

 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 

należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier 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 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC
a)

 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 

1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 
6000 m

2
 lub 

     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia 

większa niż 1000 m
2
 lub 

     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m
2
 

 

 

 

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy lub 

     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m
2
 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 



SST D-05.03.05a „Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna 

Przebudowa drogi  gminnej Bartodzieje - Brzezinki 

48

a)
 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 

opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie 

budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej 

grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 

przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to każdego 

pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 

 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

 Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza wartości 

dopuszczalne kreślone w tablicy 14. 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż 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 podłużna i poprzeczna 

 Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 

 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas 

należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą 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 podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i 

parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc 

wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana 

równość podłużna 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 wyższych klas nie powinny być większe niż podane w tablicy 17. Badanie 

wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła. 

Tablica 17. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej wymagane przed 

upływem okresu gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Wartości wskaźnika IRI 

[mm/m] 

 

A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 

włączania i wyłączania 
≤ 2,9 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 

pobocza 
≤ 3,7 

 

G 

Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania 

i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 

utwardzone pobocza 

 

≤ 4,6 

 

 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej 

nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak 

podczas odbioru nawierzchni. 

 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy 

stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar 

należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż 
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 niż podana w tablicy 18. Badanie 

wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
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Tablica 18. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed 

upływem okresu gwarancyjnego  

 

Klasa drogi 

 

Element nawierzchni 

Wartości odchyleń 
równości poprzecznej 

[mm] 

 

A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 

włączania i wyłączania 
≤ 6 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 

pobocza 
≤ 8 

G 

Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania 

i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 

utwardzone pobocza 

 

≤ 8 

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9 

 

6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości 

projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach, 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 

95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o 

± 5 cm. 

 Złącza podłużne 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 SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr  kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

(AC). 

 8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 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 m

2
 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− oczyszczenie i skropienie podłoża, 

− 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 krawężników, 

− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprzętu. 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą SST 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. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
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ZAŁĄCZNIK 2 

WYMAGANE  WŁAŚCIWOŚCI  KRUSZYW wg WT-1 [63] i PN-EN 13043 [44] 
 

KRUSZYWO DO WARSTWY ŚCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO 
Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  
Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; wsk.- wskaźnik; Dekl. - deklarowana; zał. - załącznik 

Właściwości 

kruszywa 
Metoda badania 

Wymagania wg WT-1[63] i PN-EN 13043 [44] 

Kategoria ruchu 

KR1 ÷ KR2 KR3 ÷ KR4 KR5 ÷ KR6 

Uziarnienie; kat. 

nie niższa niż 
PN-EN 933-1 

[4] 

kat. GC85/20 kat. GC90/20 GC90/15 

Uziarnienie mieszanki przyjmuje się z tab. 6 i 7 

Tolerancja 

uziarnienia; 

odchylenia nie 

większe niż wg 

kat. 

- 

kat. G20/15; 

Tolerancja 
1)

  

kat.G25/15; 

Tolerancja
2)

  

Zawartość pyłów; 

kat. nie wyższa niż 
PN-EN 933-1  

[4] 

kat. f2; tj. przesiew przez sito 0,063 mm ≤ 2% (m/m) 

Kształt kruszywa; 

kat. nie wyższa niż 
PN-EN 933-3  

[5]  lub 

PN-EN 933-4 

[6] 

kat. FI25  (wsk.  

płaskości ≤ 25); 

lub kat.SI25 

(wsk.   kształtu 

≤ 25) 

kat. FI20  (wsk. płaskości ≤ 20); 

lub 

kat.SI20 (wsk. kształtu ≤ 20) 

Procentowa zawar-

tość ziaren o po-

wierzchni przekru-

szonej i łamanej w 

kruszywie grubym; 

kat. nie niższa niż 

PN-EN 933-5 

[7] 

kat. CDekl. : 

zawar 

tość ziaren 

całko- wicie 

przekruszo-

nych, 

przekruszonych 

lub  łamanych 

<50%(m/m)  a 

ziaren całkowi-

cie zaokrąglo-

nych 

>30%(m/m) 

kat. C95/1: zawartość ziaren całko-

wicie przekruszonych lub łamanych 

30÷100% (m/m), zawartość ziaren 

całkowicie przekruszonych, prze-

kruszonych lub łamanych 95÷ 

100% (m/m), a ziaren całkowicie 

zaokrąglonych 0÷1% (m/m) 

Odporność kruszy-

wa na rozdrabnia-

nie badana na 

kruszywie 10/14; 

kat. nie wyższa niż 

PN-EN 1097-2 

rozdz. 5 [11] 

kat.LA30, tj. wsk. Los Angeles ≤ 30  
 

kat. LA25, tj. 

wsk. 

LA≤25
 

Odporność na po-

lerowanie 

kruszywa; 

kat. nie niższa niż 

PN-EN 1097-8 

[17] 

kat. PSVDekl.; tj. 

PSV < 44 kat. PSVDekl.(≥ 48); 

tj. PSV ≥ 48 

kat. PSV50; tj. 

PSV ≥ 50 

Gęstość ziaren PN-EN 1097-6 

rozdz.7,8,9 [15]   

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość3
) PN-EN 1097-6, 

rozdz. 7, 8, 9 

kat. WA24 Dekl.  (Nasiąkliwość, jako procent suchej 

masy, po 24 h zanurzania). Max wartość nasiąkliwo-

ści ustala Inżynier 

Gęstość nasypowa PN-EN 1097-3 

[12] 

deklarowana przez producenta 

Mrozoodporność; 
kat. nie wyższa niż 

PN-EN1367-6
4) 

kat. FNaCl7, tj. ubytek masy w 1% roztworze wodnym 

NaCl powinien być ≤ 7% (m/m) 

„Zgorzel 

słoneczna” 

bazaltu; wymagana 

kat. 

PN-EN 1367-3 

[19] 

kat. SBLA, tj. ubytek masy po gotowaniu ≤ 1% i 

wzrost wsk. Los Angeles po gotowaniu ≤ 8% 
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Skład chemiczny PN-EN 932-3 

[3] 

deklarowany przez producenta wg uproszczonego 

opisu petrograficznego 

Grube zanieczysz-

czenia lekkie; kat. 

nie wyższa niż 

PN-EN 1744-1, 

p.14.2 [24] 

kat. mLPC0,1; tj. zawartość zanieczyszczeń o wymia-

rze większym od 2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% 

(m/m) 

Rozpad krzemianu 

dwuwapniowego 

w kruszywie z 

żużla wielkopieco-

wego chłodzonego 

powietrzem 

PN-EN 1744-1 

p. 19.1 [24] 

wymagana odporność 

Rozpad związków 

żelaza w 

kruszywie z  żużla 

wielkopiecowego 

chłodzonego 

powietrzem 

PN-EN 1744-1 

p. 19.2 [24] 

wymagana odporność 

Stałość objętości 

kruszywa z żużla 

stalowniczego; kat. 

nie wyższa niż 

PN-EN 1744-1,  

p. 19.3 [24] 

kat. V3,5, tj. dla żużla z klasycznego pieca tlenowego i 

żużla z elektrycznego pieca łukowego, pęcznienie ≤ 

3,5% (V/V) 

1) 
Tolerancja przesiewu na sitach pośrednich ± 15% (m/m) dla granic przesiewu od 20 do 70% (m/m) dla sita 

pośredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4. 
2)

 Tolerancja przesiewu na sitach pośrednich ± 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 do 80% (m/m) dla sita 

pośredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4. 
3)

 Dla żużla wielkopiecowego nasiąkliwości nie określa się. 
4) 

PN-EN 1367-6 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych 

- Część 6: Mrozoodporność w obecności soli 

 

 Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D ≤ 8 mm 
Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana 

Właściwości 

kruszywa 

Metoda  

badania 

Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043 

Kategoria ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie; 

wymagana kat. 

PN-EN 933-1 

[4] 

kat. GF85 lub GA85 (Uziarnienie mieszanki przyjmuje 

się z tab. 6 i 7) 

Tolerancja uziar-

nienia; odchylenie 

nie większe niż wg 

kat. 

- 

kat.GTCNR; 

tj. brak wymagania 

Zawartość pyłów; 

kat. nie wyższa niż 
PN-EN 933-1 

[4] 

kat. f10;  tj. przesiew przez sito 0,063 mm  ≤ 10% 

(m/m) 

Jakość pyłów; 

kat. nie wyższa niż 
PN=EN 933-9 

[9] 

kat. MBF10;  tj. kat. błękitu metylenowego MBF  ≤ 10 

g/kg 

Kanciastość kru-

szywa drobnego 

lub kruszywa 0/2 

wydzielonego z 

kruszywa o ciąg-

łym uziarnieniu; 

kat. nie niższa niż 

PN-EN 933-6, 

rozdz. 8 [8] 

kat.Ecs Dekl.;  tj. wskaźnik wysypu < 30   

 

Gęstość ziaren PN-EN 1097-6 

rozdz. 7, 8, 9 

[15] 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość PN-EN 1097-6, 

rozdz. 7, 8, 9 

kat. WA24 Dekl. (Nasiąkliwość, jako procent suchej 

masy, po 24 h zanurzania). Max wartość nasiąkliwości 

ustala Inżynier 

Grube zanieczysz-

czenia lekkie; kat. 

nie wyższa niż 

PN-EN 1744-1, 

p. 14.2 [24] 

kat. mLPC0,1;  tj. zawartość zanieczyszczeń o wymiarze 

>2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) 
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Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do  D ≤ 8 mm 
Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; rozdz. -rozdział; Dekl. - Deklarowana 

Właściwości 

kruszywa 

Metoda  

badania 

Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043 

Kategoria ruchu 

KR1÷KR2 KR3÷KR4 KR5÷KR6 

Uziarnienie; 

wymagana kat. 

PN-EN 933-1 

[4] 

kat. GF85 lub GA85 kat. GF85 

Uziarnienie mieszanki wg tab. 6 i 7 

Tolerancja uziar-

nienia; odchylenie 

nie większe niż wg 

kat. 

- 

kat.GTCNR; 

tj. brak wyma-

gania 

kat.GTC20; tj. tolerancja prze-

siewu na sitach D [mm] 

±5%
a)

(m/m); D/2 [mm] ±20%; 

0,063 [mm] ± 3% 

Zawartość pyłów; 

kat. nie wyższa niż 
PN-EN 933-1 

[4] 

kat. f16;  tj. przesiew przez sito 0,063 mm  ≤ 16% 

(m/m) 

Jakość pyłów; 

kat. nie wyższa niż 
PN=EN 933-9 

[9] 

kat. MBF10;  tj. kat. błękitu metylenowego MBF  ≤ 

10 g/kg 

Kanciastość kru-

szywa drobnego 

lub kruszywa 0/2 

wydzielonego z 

kruszywa o ciąg-

łym uziarnieniu; 

kat. nie niższa niż 

PN-EN 933-6, 

rozdz. 8 [8] 

kat.Ecs Dekl.; 

tj.wskaźnikwys

ypu<30   

  

kat. Ecs30; tj. wskaźnik wysypu  

≥ 30 

Gęstość ziaren PN-EN 1097-6 

rozdz. 7, 8, 9 

[15] 

deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość PN-EN 1097-6, 

rozdz. 7, 8, 9 

kat. WA24 Dekl. (Nasiąkliwość, jako procent suchej 

masy, po 24 h zanurzania). Max wartość 
nasiąkliwości ustala Inżynier 

Grube zanieczysz-

czenia lekkie; kat. 

nie wyższa niż 

PN-EN 1744-1, 

p. 14.2 [24] 

kat. mLPC0,1;  tj. zawartość zanieczyszczeń o wy-

miarze >2 mm powinna wynosić ≤ 0,1% (m/m) 

a) Nie dotyczy kat. GA85 

 

 

 
Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  
Skróty użyte w tablicy: kat. - kategoria właściwości; Dekl. - Deklarowana 

 

Właściwości 

wypełniacza 

Metoda 

badania 

Wymagania według WT-1 i PN-EN 13043  

Kategorie ruchu KR1÷KR6 

Uziarnienie PN-EN 933-10 

[10] Sito 

#[mm] 

Przesiew, % (m/m) 

Ogólny zakres dla 

poszczególnych  

wyników 

Maks. zakres uziar- 

nienia  deklarowany 

przez producenta 

2 

0,125 

0,063 

100 

od 85 do 100 

od 70 do 100 

- 

10 

10 

Jakość pyłów; 

kat. nie wyższa niż 
PN-EN 933-9 

[9] 

kat. MBF10;  tj. wartość błękitu metylenowego MBF 

≤ 10 g/kg 

Zawartość wody; 

nie wyższa niż 
PN-EN 1097-5 

[14] 

1% (m/m) 

Gęstość ziaren PN-EN 1097-7 

[16] 

deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie 

w suchym zagęsz-

czonym wypełnia-

czu;  

wymagana kat. 

PN-EN 1097-4 

[13] 

kat. V28/45; tj. procent objętości w ogólnym zakresie 

uziarnienia dla poszczególnych wyników od 28 do 

45% (V/V), a w maksymalnym zakresie 

deklarowanym przez producenta  4% (V/V) 
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Przyrost tempera-

tury mięknienia; 

wymagana kat. 

PN-EN 13179-

1 [48] 

kat. ∆R&B8/25;  tj. przyrost temperatury mięknienia 

mieszanki wypełniacz-asfalt od 8 do 25°C 

Rozpuszczalność 
w wodzie; 

kat. nie wyższa niż 

PN-EN 1744-1 

 [25] 

kat. WS10;  tj. rozpuszczalność wypełniacza w 

wodzie ≤ 10 % (m/m) 

Zawartość CaCO3 

w wypełniaczu 

wapiennym; 

kat. nie niższa niż 

PN-EN 196-2
1) 

 

kat. CC70;  tj. zawartość węglanu wapnia (CaCO3) w 

wypełniaczu ≥ 70 % (m/m) 

Zawartość wodo-

rotlenku wapnia w 

wypełniaczu mie-

szanym; 

wymagana kat. 

PN-EN 459-2 

[2] 

kat. Ka Dekl.;  tj. zawartość wodorotlenku wapnia   Ka 

Dekl. < 10% (m/m) 

„Liczba asfalto-

wa”;  

wymagana kat. 

PN-EN 13179-

2 [49] 

kat. BNDekl.; tj. liczbę asfaltową wypełniacza 

dodanego podać: „Deklarowana” 

1) 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu 

 

 

 

 



 

 

D-06.03.01 

ŚCINKA I UZUPEŁNIANIE POBOCZY 
CPV 45100000-8 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych ze ścinaniem i uzupełnianiem poboczy gruntowych przy przebudowie drogi gminnej 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w ramach  inwestycji 

„Przebudowa drogi  gminnej Bartodzieje - Brzezinki” 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze ścinaniem 

zawyżonych poboczy i uzupełnianiem zaniżonych poboczy w ilości: ścinka i uzupełnienie poboczy gruntem 

rodzimym 186 m
3
. 

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, służąca 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 położone 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 dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy – grunty rodzime pozyskane przez 

Wykonawcę spełniające wymogi SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 „Nawierzchnia 

gruntowa naturalna”. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej SST powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

zrywarek, kultywatorów itp, 

równiarek do profilowania, 

ładowarek czołowych, 

walców, 

płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 

przewoźnych zbiorników na wodę. 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport materiałów 
 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych środków 

transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Ścinanie poboczy 
 Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg pkt 

3.2. 

 Ścinanie poboczy należy przeprowadzić w miejscach zawyżeń od krawędzi pobocza do krawędzi 

nawierzchni, zgodnie z założonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. 

 Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład. Miejsce odkładu 

należy uzgodnić z Inżynierem. 
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 Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić, doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez dodanie 

wody i zagęścić. 
 5.3. Uzupełnianie poboczy 
 W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je uzupełnić 
materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. 

 Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, 

doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału uzupełniającego w postaci 

mieszanek optymalnych określonych w SST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotność 
optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego mieszanek należy określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-

B-04481 [1]. 

 Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w 

kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z założonym tzn. od 4% do 

6 %, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

1 

1 Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub 

uzupełnianych poboczach 

2 razy na 1 km 

6.2. 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 

 Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równość podłużna co 50 m 

3 Równość poprzeczna  

 

6.2.1. Spadki poprzeczne poboczy 

 Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 1%. 

62.2. Równość poboczy 

 Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2].  

Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m

3
 (metr sześcienny) wbudowanego gruntu  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 dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m3 robót obejmuje: 

prace pomiarowe i przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża, 

odwiezienie gruntu na odkład, 

dostarczenie materiału uzupełniającego, 

rozłożenie materiału, 

zagęszczenie poboczy, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 



 

 

D - 06.04.01 
RENOWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH 
CPV 45100000-8 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów przydrożnych (renowacja) w 

ramach przebudowy drogi gminnej . 

1.2. Zakres stosowania OST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji 

robót dla inwestycji pod nazwą  - „Przebudowa drogi gminnej Bartodzieje - Brzezinki”  

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu przydrożnego 

Do wykonania przewidziano renowacje rowów na gł. średnio 50 cm w ilości: 1300 m. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 
1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi. 

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
 Materiały nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

koparek podsiębiernych, 

spycharek lemieszowych, 

równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 

urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych środków 

transportowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Oczyszczenie rowu 
 Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w 

obrębie rowu. 

5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 
 W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, 

zgodne z PN-S-02204 [1]: 

- dla rowu przydrożnego w kształcie: 

trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 0,30 m do 

1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu – zgodnie z dokumentacja techniczną; 
 Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%;                  w wyjątkowych 

sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%. 

 Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 
przy nieumocnionych skarpach i dnie 

 - w gruntach piaszczystych - 1,5%, 

 - w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 

 - w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 

 - w gruntach skalistych - 10,0%; 
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przy umocnionych skarpach i dnie 

 - matą trawiastą - 2,0%, 

 - darniną - 3,0%, 

 - faszyną - 4,0%, 

 - brukiem na sucho - 6,0%, 

 - elementami betonowymi - 10,0%, 

 - brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 

5.4. Roboty wykończeniowe 
 Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy: 

- wbudować w opaskę gruntową szer. 0,5m miedzy utwardzonym poboczem tłuczniowym i skarpą rowu wraz z 

jej wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 

- pozostałą cześć  wywieźć poza obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez 

Inżyniera. 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub 

wskazaniami Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadek podłużny rowu 1 km na każde 5 km drogi 

2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m 

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 

 

6.2.1. Spadki podłużne rowu 

 Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5% spadku. 

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu 

 Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm. 

6.2.3. Powierzchnia skarp 

 Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien 

przekraczać 5cm. 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu. 

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

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

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje: 

roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

oczyszczenie rowu, 

pogłębianie i profilowanie rowu, 

ścięcie trawy i krzaków, 

odwiezienie urobku, 

roboty wykończeniowe, 

przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 


