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I.  OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

 
Nazwa inwestycji:  Remont nawierzchni asfaltowych - ulica Malinowa w Szczyrku  
   
Lokalizacja:  Szczyrk, woj. śląskie  
 

 Rodzaj inwestycji:  roboty remontowe, drogowe 

 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego: 

1.2.1.Zamawiający: URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU 

 UL. BESKIDZKA 4 

 43-370 SZCZYRK    

1.2.2.Instytucja finansująca inwestycję:  

 URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU 

 UL. BESKIDZKA 4 

 43-370 SZCZYRK 

     

1.2.3.Wykonawca:   po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont nawierzchni asfaltowej ulicy Malinowej  
w Szczyrku.  
Remont obejmuje następujące etapy robot:  
- km 0 ÷ 0,463  
- km 0,676 ÷ 0,874  
- km 2,054 ÷ 2,266  
 
l.4.  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do  

realizacji robót 
 
l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych 
 

•••• Uzgodnienia z Urzędem Miejskim w Szczyrku 
•••• Przedmiar robót 

1.4.2.  Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

• Ogólna specyfikacja techniczna 
• Szczegółowe specyfikacje techniczne - wykaz na str. nr 2  
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1.5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

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

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

1.5.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących  
w toku wykonywania robót. 

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

1.5.5. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.5.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju  
i pasami dzielącymi jezdnie. 

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

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

1.5.9. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

1.5.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu  

i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wzmacniająca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 

Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. 
MoŜe zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

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

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

1.5.12. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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1.5.13. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.5.14. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłuŜnym) istniejącego połączenia. 

1.5.15. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.5.16. Wykonawca – uprawniony przedstawiciel zleceniodawcy. 
 

1.5.17. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 

1.5.18. Odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 

1.5.19. Obmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 
dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 
1.5.20. Odbiorze częściowym (robót budowlanych) - naleŜy przez to rozumieć nieformalną 
nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 
takŜe odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do uŜytkowania, 
przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy”. 
 

1.5.21. Odbiorze gotowego obiektu budowlanego - naleŜy przez to rozumieć formalną nazwę 
czynności, zwanych teŜ „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób  
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będąca 
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez 
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem  
i uporządkowaniem terenu  budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako 
plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
 
1.5.22. Przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.   
 

1.5.23. Robotach podstawowych - naleŜy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
 

1.5.24. Wspólnym słowniku zamówień - naleŜy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 
kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
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Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
1.5.25. Zarządzającym realizacją umowy - naleŜy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną 
określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, wyznaczoną przez 
zamawiającego, upowaŜnioną do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową  
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
 
ST  - ogólna specyfikacja techniczna 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy 
 
 
2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją kontraktową, wymaganiami specyfikacji technicznych i projektu 
organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy (ZRU). 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2. Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki na której zlokalizowany jest obiekt.  
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli  
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. 
 



 7 

 
 
2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

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

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

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

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia        

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie  
i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa 
się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe  
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów  
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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2.4. Dokumenty budowy  

2.4.1. Dziennik budowy  

Dziennik  budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 

2.4.2. KsiąŜka obmiaru robót 

 
KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco  
i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym 
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 

 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają 
teŜ: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
c) Protokóły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów,  
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zgubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 
2.5. Uwagi ogólne 
 
• Przed przygotowaniem oferty cenowej naleŜy zapoznać się z warunkami terenowymi, podłoŜem 

gruntowym w drogach będących przedmiotem przetargu. 
• Miejsca wylotu ścieków poprzecznych Wykonawca uzgodni z właścicielami posesji. 
 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJ Ą UMOWY (ZRU)  
 

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

4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie 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 ZRU. 
 

4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez ZRU. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na 
uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez ZRU. 
 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały z rozbiórki składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy  
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. 
 
 

5.   SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 
robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania. 

 
 

6.  TRANSPORT 
 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji kontraktowej i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
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7.   KONTROLA JAKO ŚCI 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 przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu ZRU o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez ZRU.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót,  
a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 

 

8.   OBMIARY ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji kontraktowej i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót 
wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją 
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzić obmiar co najmniej  
o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez ZRU. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według pisemnej instrukcji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać 
waŜne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót. 
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8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach określonych  
w umowie.   
 
 

9.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami  
i normatywami. 
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 10 kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z późniejszymi 

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

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157). 

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń 
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym 
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)  
 

001 Roboty rozbiórkowe 
 

Kod CPV 45111300-1 
 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką elementów dróg, w ramach remontu ulicy Malinowej w Szczyrku.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką:  
• warstw nawierzchni  
• ścieków betonowych, kamiennych, drewnianych, itp.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt. 2.1.  
 
 
2.   MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Materiały z rozbiórki oddano w dyspozycję Wykonawcy.  
 
 
3.    SPRZĘT 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do rozbiórki  
 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg moŜe być wykorzystany sprzęt 
podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez ZRU: 
- ładowarki  
- samochody cięŜarowe  
- młodu pneumatyczne  
- piły mechaniczne  
- frezerki nawierzchni  
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4.   TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki  
 
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu.  
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
 
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt. 1.3. lub wskazanych przez ZRU.  
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 
przez ZRU.  
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 
powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU.  
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte 
z terenu budowy.  
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się  
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny 
być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 
opadowej.  
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie  
z wymaganiami określonymi w ST.  
 
 
6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7. 

 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  
 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  
 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8.  
 
 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:  
- dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy)  
- dla ścieków prefabrykowanych - m (metr)   
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt. 8. 
 
 
 
9. PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST pkt. 9. Szczegółowe zasady płatności 
określa umowa.  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Cena wykonania robót obejmuje:  
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:  

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, 

z ułoŜeniem na poboczu 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki 
- wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki  

b) dla rozbiórki ścieku:  
- odsłonięcie ścieku 
- ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem  
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego uŜycia,  

z ułoŜeniem na poboczu 
- zerwanie podsypki cementowo - piaskowej  
- uzupełnienie i wyrównanie podłoŜa  
- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki  
- uporządkowanie terenu rozbiórki 

 
 
 
10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZ ĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
• BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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002 Korytowanie, roboty ziemne   
 

Kod CPV 45111200-0 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa 
gruntowego w ramach remontu ulicy Malinowej w Szczyrku.  
 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni wraz z odwozem 
urobku. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i definicjami podanymi w ST pkt 1.5. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt 2.1. 
 
 

2.  MATERIAŁY 

Nie występują. 
 
 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 5. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub spycharek uniwersalnych  
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt 6. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  pkt 2.1. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa, jest 
moŜliwe wyłącznie za zgodą ZRU, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez ZRU. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez ZRU. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wbudowany w nasyp lub odwieziony 
na odkład w miejsce wskazane przez ZRU. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość 
zaakceptowaną przez ZRU, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych  
i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany  
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez ZRU. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego 
w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla dróg  
o ruchu mniejszym od cięŜkiego 

 
Górna warstwa o grubość 20 cm  

 
1,00 

 
 
Na głębokość od 20 do 50 cm  
od powierzchnia podłoŜa 
 

 
0,97 

 

 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 

PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa  
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub 
w inny sposób zaakceptowany przez ZRU. 
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoŜa ZRU oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 7. 
 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia 
koryta i wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
podłoŜa 

Lp. Wyszczególnienie 
badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad  i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 
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6 Ukształtowanie osi  
w planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad  i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoŜa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m2  

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

 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej  
o więcej niŜ +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 

Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie  
z normą BN-68/8931-04 [4]. 
Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją + 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ + 5 cm. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu 
podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoŜa) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych  
w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt 8. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami ZRU, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 

9.  PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 
- profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem  
i łatą. 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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003 Podbudowa 

 

Kod CPV 45233120-6 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonywaniem i uzupełnieniem podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie w ramach remontu ulicy Malinowej w Szczyrku.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST pkt 1.5.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt 2.1. 
 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST pkt 4. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 

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

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w PN-B-06714-15. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.  

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy.  
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  Wymagania   
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
łamane  

 
Badania 

 właściwości Podbudowa 
 

według 

   
Zasadnicza 

 

1 Zawartość ziaren mniejszych 
niŜ 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

 
PN-B-06714-15 [3] 

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

 
5 

 
PN-B-06714-15 [3] 

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

 
35 

 
PN-B-06714-16 [4] 

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

1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

 
od 30 
do 70 

BN-64/8931-01 [26] 

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

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

PN-B-06714-42 [12] 

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

 
3 

PN-B-06714-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamraŜania, % (m/m), nie 
więcej niŜ 

 
5 

PN-B-06714-19 [7] 

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

1 PN-B-06714-28 [9] 

10 Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niŜ: 
a) przy zagęszczeniu  
    IS > 1,00 
b) przy zagęszczeniu  
    IS >1,03 

 
 
 
 

80 
 

120 

 
 
 

PN-S-06102 
[21] 

Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy.  
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3. SPRZĘT 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 5. 
 
 

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt 6. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt 2.1. 
 

5.1. Przygotowanie podłoŜa 

Istniejące podłoŜe naleŜy dokładnie oczyścić.  
 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać  
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu.  
 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków  
i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez ZRU. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 
być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 
mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 7. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, przeznaczonych 
do wykonania robót. Badania powinny na Ŝądanie Inwestora obejmować właściwości określone w 
pkt. 2.3 niniejszej specyfikacji.  
 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót naleŜy badać uziarnienie mieszanki, wilgotność mieszanki, zagęszczenie warstw.  
 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

Zakres badań:  
- szerokość podbudowy (na jezdniach bez krawęŜników) winna być większa od warstwy ścieralnej  

o 25 cm  
- równość podbudowy (nierówności nie mogą przekraczać 10 mm)  
- spadki poprzeczne (powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją + 0,5%) 
- rzędne wysokościowe (róŜnice pomiędzy rzędnymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, - 2cm) 
- ukształtowanie osi podbudowy (nie moŜe być przesunięta w stosunku do projektowanej o więcej 

niŜ + 5 cm) 
- grubość podbudowy  (tolerancja + 10%) 
- nośność podbudowy (zgodnie z BN-64/8931)  
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  pkt 8. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy  
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt 9. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST pkt 9. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
•••• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
•••• oznakowanie robót, 
•••• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa, 
•••• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
•••• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
•••• rozłoŜenie mieszanki, 
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•••• zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
•••• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
•••• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

zanieczyszczeń obcych. 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego. 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

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

  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią. 

  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych. 

  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metodą bromową. 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego. 

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

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

13. PN-B-06731 śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane  
i drogowe. Badania techniczne. 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. świr i mieszanka. 

 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

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

drogowych. Piasek. 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania  

i ocena zgodności. 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego. 
19. PN-B-30020 Wapno. 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

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

kamiennego. 
23. PN-S-96035 Popioły lotne. 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

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

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 

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

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
belkowym. 

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

10.2. Inne dokumenty 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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SST 004 Nawierzchnia bitumiczna 
 

Kod CPV 45233220-7 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem bitumicznych warstw konstrukcji nawierzchni w ramach 
remontu ulicy Malinowej w Szczyrku.  
 

1.2. Zakres stosowania SST 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem warstwy wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego.  
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grub. 4 cm  
• warstwa wiąŜąca profilująca zmiennej grubości z betonu asfaltowego gruboziarnista 0/20 mm  
• skropienie istniejącej nawierzchni emulsją kationową modyfikowaną  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno - asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone 
wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułoŜona i zagęszczona. 

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 
materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wodą; moŜe być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy  
z mieszanki mineralno - asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

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

1.4.8. Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej w celu sprawdzenia, 
czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.9. Odcinek próbny - odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany  
w warunkach zbliŜonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych 
parametrów technicznych robót. 

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

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt 2.1.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST pkt 4. 

2.2.  Asfalt 

NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. 
W zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty drogowe podane  
w tablicy 1 i 2. 

2.3. Polimeroasfalt 

Polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM i posiadać aprobatę techniczną. 

2.4. Wypełniacz 

NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla 
wypełniacza podstawowego i zastępczego. 
Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy wyrównawczej i wzmacniającej  

    z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów 
w zaleŜności od kategorii ruchu 

 nr normy KR 3 do KR 6 
1 Kruszywo łamane granulowane wg 

PN-B-11112:1996, PN-11115:1998 
a) z surowca skalnego 

 
 

kl. I, gat.1, 2 
2 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego 
wg WT/MK-CZDP 84 

 
kl. I, gat.1, 2 

3 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961 
 
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy 

- 
- 
- 

4 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97  

DE30 B 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla 
kl. I; gat. 1 

 

2.5. Kruszywo 

W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1. 
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
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2.6. Asfalt upłynniony 

NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 
 

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 

NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone  
w WT.EmA-99 [14].  
 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 5. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni bitumicznych  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z mas bitumicznych powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
•••• Wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralno - asfaltowych o min. wydajności 100 Mg/godz.  
•••• układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
•••• skrapiarek, 
•••• walców lekkich, średnich i cięŜkich , 
•••• walców stalowych gładkich , 
•••• walców ogumionych, 
•••• szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
•••• samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

 

 
4. TRANSPORT 
 

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt 6. 
 

 4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Asfalt 
 
Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. 
Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w: 
• cysternach kolejowych, 
• cysternach samochodowych, 
• bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez ZRU.  

4.2.2. Polimeroasfalt 

Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM oraz  
w aprobacie technicznej. 

4.2.3. Wypełniacz 

Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 
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Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.4. Kruszywo 

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami  
i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.5. Mieszanka mineralno - bitumiczna  

Mieszankę  mineralno - bitumiczną przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem  
w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposaŜonej  
w system ogrzewczy. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt 2.1.  
 

 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej  
 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z ZRU, Wykonawca dostarczy ZRU do 
akceptacji projekt składu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych 
poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności ZRU do wykonania badań 
kontrolnych przez Inwestora. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
•••• doborze składników mieszanki mineralnej, 
•••• doborze optymalnej ilości asfaltu, 
•••• określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wyrównawczej  
i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 
4.Skład mieszanki mineralno - asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 5 lp. od 
1 do 5. 
Wykonana warstwa wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 5 lp. od 6 do 8. 
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Tablica 4. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wyrównawczej  
i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu. 

 

 Rzędne krzywych granicznych 
uziarnienia MM w zaleŜności od 
kategorii ruchu 

Wymiar oczek sit KR 3  do  KR 6 
#, mm Mieszanka mineralna, mm 
 od 0  

do 20 
     Przechodzi przez: 

31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

          zawartość 
         ziaren > 2,0 mm 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 

100 
87÷100 
77÷100 
66÷90 
56÷81 
50÷75 
45÷67 
36÷55 
25÷41 

 
(59÷75) 

 
16÷30 
9÷22 
7÷19 
5÷15 
5÷14 
4÷7 

Orientacyjna zawartość asfaltu  
w MMA,  % m/m 

 
4,0÷5,5 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 

 
Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralno - asfaltowych i warstwy wyrównawczej  

 (o zmiennej grubości) oraz wzmacniającej (grubości 11 cm) z betonu asfaltowego 
 

 
Lp
. 

 
Właściwości 

Wymagania wobec MMA, 
warstwy wiąŜącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej 
w zaleŜności od  kategorii ruchu 

  od KR 3  do  KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa  >16,0 (>22)3) 

2 Stabilność próbek wg metody 
Marshalla w temperaturze 60o C, 
zagęszczonych 2x75 uderzeń ubijaka,  
kN   

 
>11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  
%(v/v) 

od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni  
w próbkach jw., % 

< 75,0 
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6 Grubość warstwy w cm z MMA  
o uziarnieniu: 

od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

 
 

od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % > 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 

- oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 
[16],dotyczy tylko fazy projektowania   składu MMA 

- dla warstwy wyrównawczej 
- specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, 

skanalizowanym, itp. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno - asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz 
zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego 
gęstości w zaleŜności od temperatury. Dozowanie składników powinno być sterowane 
elektronicznie.  
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niŜ  + 2 % w stosunku do masy składnika. 
JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu  
w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją + 5o C. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić od 145o C do 165o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
Temperatura mieszanki mineralno - asfaltowej powinna wynosić od 140o C do 170o C, 
- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane  
i równe. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych  
w tablicy 6. 

Tablica 6. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place 
  

PodłoŜe pod warstwę 
wzmacniającą 

1. Drogi klasy G i Z 12 

W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 6, podłoŜe naleŜy 
wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej. 
Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy skropić emulsją 
asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza podano w tablicy 7. 
Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
asfaltem lub materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez ZRU. 
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Tablica 7. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  
z  asfaltu upłynnionego 

 
Lp. 

PodłoŜe do wykonania warstwy 
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody  
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego,  kg/m2 

PodłoŜe pod warstwę asfaltową 
1. Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni 
od 0,2 do 0,5 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 

KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 
ułoŜeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano  
w tablicy 8. 

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  
z   asfaltu upłynnionego 

 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody  
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego   kg/m2 

1. Podbudowa asfaltowa  
2. Asfaltowa warstwa wyrównawcza 

lub wzmacniająca  

 
od 0,3 do 0,5 

 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie 
wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
•••• 8 h   -  przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
•••• 2 h    - przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
•••• 0,5 h - przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
 
5.6.1. Warunki atmosferyczne  
 
Warstwa nawierzchni bitumicznej moŜe być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niŜsza od 
+5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości   
< 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 
5.6.2. Zarób próbny  
 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Tolerancje 
zwartości składników mieszanki mineralno - asfaltowej względem składu zaprojektowanego 
podano w tablicy 9.  
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Tablica 9. Tolerancje zwartości składników mieszanki mineralno - asfaltowej względem składu 
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m  
 

Mieszanki mineralno - asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

Lp. Składniki mieszanki 
mineralno - asfaltowej 

KR 3 do KR 6 
 
1. 

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 
mm: 31,5; 25,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 
4,0; 2,0 

 
+ 4,0 

 
2. 
 

 
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 
mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 
 

 
+ 2,0 

 
3.  
 

 
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach 
# 0,075 mm 
 

 
+ 1,5 

 
4. 
 

 
Asfalt 

 
+ 0,3 

 
5.7. Wykonanie warstwy bitumicznej 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposaŜoną w układ  
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ: 
- dla asfaltu D 50 130o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułoŜonej 
warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 5. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej  
o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 
Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez ZRU. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 7. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej  i przedstawić wyniki tych 
badań ZRU do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno - 
asfaltowej podano w tablicy 10. 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno - asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg  
PN-S-04001:1967. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną  
w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami. 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 
 
Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno 

- asfaltowej. 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej  
w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa przy kaŜdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

kaŜdy pojazd przy załadunku  
i w czasie wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej  
w wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 - badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000  

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa. 
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6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno - asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury 
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być 
zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej  i SST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno - asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
Dokładność pomiaru  2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  SST. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno - asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno - asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu  
w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego podaje tablica 11. 

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłuŜna 
warstwy 

kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co  
10 m 

3 Równość poprzeczna 
warstwy 

nie rzadziej niŜ co 5m 

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

5 Rzędne wysokościowe 
warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w 
planie 

dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 
3000 m2 

8 Złącza podłuŜne i 
poprzeczne 

cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie 
warstwy 

cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 
3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w 
warstwie 

jw. 
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6.4.2. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy asfaltowej niŜej połoŜonej (wzmacniająca), nie ograniczonej krawęŜnikiem lub 
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z kaŜdej strony co najmniej  
o grubość warstwy na niej połoŜonej (profilująca), nie mniej jednak niŜ 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg  
BN-68/8931-04 nie powinny być większe od podanych w tablicy 12. 

Tablica 12. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa wzmacniająca 

1. Drogi klasy G i Z 12 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją + 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  
+ 1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją  
5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją + 10 %. Wymaganie to 
nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi + 5 mm  
i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi + 5 mm. 

6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej  
o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 
poziomie. 

6.4.9. Wygląd warstwy 

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 
przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt 9. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne. 
 
 
 
9. PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
•••• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
•••• oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
•••• dostarczenie materiałów, 
•••• wyprodukowanie mieszanki mineralno - asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
•••• posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
•••• skropienie międzywarstwowe, 
•••• rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno - asfaltowej, 
•••• obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
•••• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. świr i mieszanka 

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

 PN-B-11113:1996 
 
 PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego 
do nawierzchni drogowych 

 PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie                 
i transport 

 PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
 PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 

 PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno -
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 
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005  Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 

 

Kod CPV 45233220-7 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące remontu nawierzchni asfaltowych 
ulicy Malinowej w Szczyrku.  
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac remontowo - drogowych, a w szczególności: 
• robót przygotowawczych 
• mechaniczne wyrównanie podbudowy z usunięciem wysadzin i trawy  
• wyrównanie istniejącej podbudowy wraz z zagęszczeniem tłuczniem, z wyprofilowaniem 

spadków tłuczniem o  średniej grubości warstwy ~ 10 cm 
• powierzchniowe utrwalenie nawierzchni pobocza emulsją asfaltową 
 
Zakres rzeczowy przedstawiony jest w przedmiarze robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie  

w celu wyrównania jej nierówności w profilu poprzecznym i podłuŜnym. 
 
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 
1.4.3. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu  

w wodzie.  
 
1.4.4. Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno - asfaltowej w celu sprawdzenia, 

czy jej właściwości są zgodne z recepta laboratoryjna.  
 
1.4.5. Kategoria ruchu (KR) - obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.  
 
Pozostałe określenia podstawowe uŜyte w niniejszej SST są zgodne z Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje całość robót remontowo - drogowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, przedmiarem, ST i SST i poleceniami ZRU. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
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2. MATERIAŁY   
  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
• Podbudowa  
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leŜeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 
uziarnienia wg normy PN-B-06714-15 dla podbudowy jednowarstwowej. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednowarstwowo.  
 
Ponadto:  
- zawartość ziaren mniejszych niŜ 0,075 mm w granicach 2÷10% (m/m) (wg PN-B-06714-15(3)) 
- zawartość nadziarna < 5% (m/m) (wg PN-B-06714-15(3)) 
- zawartość ziaren nieforemnych < 35% (m/m) (wg PN-B-06714 –16(4)) 
- zawartość zanieczyszczeń organicznych < 1% (m/m) (wg PN-B-04481(1)) 
- wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu wg PN-B-044181 - 30÷70%  

(wg BN-64/8931-01(26)) 
- ścieralność w bębnie Los Angeles: 
o całkowita, nie więcej niŜ 35 obrotów (wg PN-B-06714-18(6) 
o częściowa po 1/5 obrotów, nie więcej niŜ 30 obrotów (wg PN-B-06714-18(6)) 

- mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraŜania < 5% (m/m) (wg PN-B-06714-19(4)) 
- zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3 < 1% (wg PN-B-06714-28 (9)) 
- wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa  
o przy zagęszczeniu ls > 1,0,    > 80% (wg PN-061202(21)) 
o przy zagęszczeniu ls > 1,03,  > 12% (wg PN-061202(21)) 

 
• Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni 
 
Kruszywa 
 

Wymagania dotyczące kruszyw: 

Do powierzchniowego utrwalania naleŜy stosować grysy lub Ŝwiry kruszone o wąskich frakcjach 
uziarnienia, spełniające wymagania wg tablicy 1 i 2, zgodne z normą PN-B-11112 [1] i wytycznymi 
CZDP [6] przy jednoczesnym uwzględnieniu uściśleń zawartych w niniejszych ST. 
Do podwójnego powierzchniowego utrwalenia naleŜy stosować kruszywo łamane o frakcjach: od  
4 mm do 6,3 mm; od 6,3 mm do 10 mm; od 10 mm do 12,8 mm i od 12,8 mm do 16 mm. 
Dopuszcza się stosowanie wąskich frakcji grysów o wymiarach innych niŜ wyŜej podane pod 
warunkiem, Ŝe zostaną zaakceptowane przez ZRU. Do wykonania powierzchniowego utrwalenia 
nie dopuszcza się kruszywa pochodzącego ze skał wapiennych. 

Tablica 1. Wymagania dla grysu i Ŝwiru kruszonego w zaleŜności od klasy kruszywa 
       i kategorii ruchu 

 Kategoria ruchu 

 Wyszczególnienie właściwości cięŜki średni, 
lekkośredni, 

lekki 
 klasa kruszywa 
  I II 

Ścieralność w bębnie kulowym po pełnej liczbie 
obrotów, ubytek masy nie większy niŜ, %(m/m): 

25 
(40) 

35 
(45) 

Ścieralność w bębnie kulowym po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, ubytek masy w stosunku do 
ubytku masy po pełnej liczbie obrotów nie 
większy niŜ, %(m/m): 

 

25 

 

35 



 40 

Nasiąkliwość nie większa niŜ, %(m/m): 1,5* 2,0* 

Mrozoodporność wg metody zmodyfikowanej, 
ubytek masy nie większy niŜ, %(m/m): 

10,0 30,0 

 
*    - dla Ŝwirów kruszonych przyjęto takie same wymagania jak dla kruszywa łamanego  
         (grysów). 

(  )  - wartości podane w nawiasach dotyczą wyłącznie kruszywa granitowego. 

  

Tablica 2. Wymagania dla grysu i Ŝwiru kruszonego w zaleŜności od gatunku kruszywa 
       i kategorii ruchu 

 Kategoria ruchu 

Wyszczególnienie właściwości cięŜki średni lekkośredni 
i lekki 

 Gatunek kruszywa 
 1 2 
Zawartość ziaren mniejszych niŜ 0,075 mm odsianych 
na mokro, nie więcej niŜ, %(m/m): 

0,5* 0,5* 0,5* 

Zawartość frakcji podstawowej, nie mniej niŜ, %(m/m): 85,0 85,0 85,0 

Zawartość nadziarna, nie więcej niŜ, %(m/m): 8,0 8,0 8,0* 

Zawartość podziarna, nie więcej niŜ, %(m/m): 10,0 10,0 10,0 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niŜ, 
%(m/m): 

0,1 0,1 0,2 

Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niŜ, 
%(m/m): 

15,0* 20,0* 25,0* 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych  barwa cieczy nie ciemniejsza niŜ wzorcowa 

Zawartość przekruszonych ziaren Ŝwirowych, nie 
więcej niŜ, %(m/m): 

- 10,0** 15,0** 

     
*     - wymagania zostały zwiększone w stosunku do normy PN-B-11112 [1] 
**   - dotyczy grysu produkowanego z kruszywa naturalnego. 

Składowanie kruszyw: 

Wykonawca zapewni składowanie kruszyw na składowiskach zlokalizowanych jak najbliŜej 
wykonywanego odcinka powierzchniowego utrwalenia. PodłoŜe składowiska powinno być równe, 
dobrze odwodnione, czyste, o twardej powierzchni zabezpieczającej przed zanieczyszczeniem 
kruszywa w czasie jego składowania i poboru. KaŜda frakcja kruszywa, jego klasa i gatunek będą 
składowane oddzielnie, w sposób umoŜliwiający ich mieszanie się zarówno w czasie składowania, 
jak równieŜ ładowania i transportu. 

 
Lepiszcza 
 
Wymagania dla lepiszczy: 

Niniejsza ST uwzględnia jako lepiszcze do powierzchniowego utrwalenia, tylko drogowe 
kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane i modyfikowane rodzaju K1-65, 
K1-70, K1-65MP, K1-70MP, spełniające wymagania zawarte w tablicy 3 zgodnie z opracowaniem 
„Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94” - IBDiM - 1994 [5]. 
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Tablica 3. Wymagania dla drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych [5] 

Badane właściwości Rodzaj emulsji 

 K1-65 K1-70 

Zawartość lepiszcza, % od 64 do 66 od 69 do 71 

Lepkość wg Englera wg PN-C-04014 [2], oE,  
nie mniej niŜ: 

 
6 

 
- 

Lepkość BTA  4 mm (s), nie mniej niŜ: - 7 

Jednorodność, %, # 0,63 mm, nie więcej niŜ: 0,10 0,10 

Jednorodność, %, # 0,16 mm, nie więcej niŜ: 0,25 0,25 

Trwałość, %, 0,63 mm po 4 tyg., nie więcej niŜ: 0,4 0,4 

Sedymentacja, %, nie mniej niŜ: 5,0 5,0 

Przyczepność do kruszywa, %, nie mniej niŜ: 85 85 

Indeks rozpadu, g/100 g, nie więcej niŜ: 80 80 

 
Kationowe emulsje asfaltowe rodzaju K1-70 zaleca się stosować do wykonywania 
powierzchniowego utrwalenia na drogach o ruchu średnim. Przy ruchu mniejszym od średniego 
dopuszcza się stosowanie emulsji K1-65. Powierzchniowe utrwalenie moŜe być wykonywane 
równieŜ na drogach o ruchu cięŜkim, lecz przy uŜyciu kationowej emulsji modyfikowanej, przy 
czym zalecane jest stosowanie emulsji wytwarzanej przy uŜyciu asfaltu wcześniej 
modyfikowanego. 
Wymagania dla drogowych emulsji kationowych modyfikowanych zawarte są w tablicy 4. 
Dopuszcza się równieŜ stosowanie asfaltów fluksowanych lub polimeroasfaltów. 
Inne lepiszcza niŜ drogowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe (modyfikowane  
i niemodyfikowane) mogą być stosowane pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej wydanej 
przez uprawnioną jednostkę i muszą być zaakceptowane przez ZRU 
Wykonawca do wykonania powierzchniowych utrwaleń zapewni lepiszcza od jednego dostawcy. 

Składowanie lepiszczy: 

Do składowania lepiszczy Wykonawca uŜyje cystern, pojemników, zbiorników lub beczek. 
Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do składowania emulsji powinny być czyste  
i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać następujące 
zasady: 
• czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty jej wyprodukowania, 
• temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niŜsza niŜ +5oC. 

Tablica 4. Właściwości drogowych emulsji kationowych modyfikowanych 

Oznaczenia Klasa emulsji 

Badane właściwości Szybkorozpadowe 

 K1-65MP K1-70MP 
Zawartość lepiszcza, % od 64 do 66 od 69 do 71 
Lepkość wg Englera wg PN-C-04014 [2], oE,  
nie mniej niŜ: 

6 - 

Lepkość BTA  4 mm (s), nie mniej niŜ: - 7 
Jednorodność, %, # 0,63 mm, nie więcej niŜ: 0,20 0,20 
Trwałość, %, # 0,63 mm po 4 tyg., nie więcej niŜ: 0,5 0,5 
Sedymentacja, %, nie mniej niŜ: 5,0 5,0 
Przyczepność do kruszywa, %, nie mniej niŜ: 85 85 
Indeks rozpadu, g/100 g*, nie więcej niŜ: 90 90 
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• przy powierzchniowych utrwaleniach wykonywanych w warunkach upału (temp. powietrza 
powyŜej 30oC i nawierzchni powyŜej 40oC) maksymalna wartość indeksu rozpadu moŜe być 
podniesiona do 100 g/100 g. 

 
 
3.   SPRZĘT 
 

 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2.   Rodzaje sprzętu do wykonania robót objętych SST 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót objętych SST powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
• szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwiązanych ziarn po 

wykonaniu powierzchniowego utrwalenia, 
• skrapiarek lepiszcza - do rozłoŜenia lepiszcza na nawierzchni, 
• rozsypywarek kruszywa - do rozłoŜenia kruszywa na nawierzchni, 
• walców drogowych - do przywałowania rozłoŜonego kruszywa. 
• w miejscach trudno dostępnych zagęszczanie płytowe, ubijakiem mechanicznym lub małe 

walce wibracyjne  
 
 
4.  TRANSPORT 
 

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6.  
 
Transport kruszywa: 

Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
Transport lepiszczy: 

Cysterny samochodowe uŜywane do przewozu emulsji powinny być podzielone przegrodami na 
komory o pojemności nie większej niŜ 3 m3, a kaŜda przegroda powinna mieć wykroje przy dnie, 
aby moŜliwy był przepływ emulsji między komorami. 
Wyjątkowo, za zgodą ZRU, dopuszcza się do transportu emulsji beczki lub inne pojemniki stalowe. 

 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
5.1.1. Wyrównanie podbudowy z zagęszczeniem tłucznia 
 
Zakres czynności obejmujących wyrównanie podbudowy: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
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- transport materiału na plac budowy, 
- przygotowanie mieszanki, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej. 
Przed przystąpieniem do wykonania wyrównania powierzchnia podbudowy powinna zostać 
oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń. 
Powierzchnia podbudowy tłuczniowej przewidziana do wyrównania powinna zostać przed 
układaniem warstwy wyrównawczej zoskardowana na głębokość 7 cm, co pozwoli na właściwe 
związanie wykonanej warstwy wyrównawczej z istniejącą podbudową.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane w sposób umoŜliwiający wykonanie wyrównania 
podbudowy zgodnie z dokumentacją projektową. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania wyrównania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymane w czasie robót przez Wykonawcę.  
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub  
w inny sposób zaakceptowany przez ZRU. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umoŜliwiać naciągnięcie linki do wytyczenia w odstępach nie większych niŜ co 10 cm. 
Po wytyczeniu wyrównania podbudowy naleŜy ustawić wzdłuŜ istniejącej podbudowy prowadnice 
w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle warstwę wyrównawczą podbudowy w stanie 
niezagęszczonym. Prowadnice winny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich 
przesuwanie się w czasie układania i zagęszczania kruszywa. 
Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 
nie  moŜe być po zagęszczeniu mniejsza od największego wymiaru ziarna w kruszywie.    
 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać  
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 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. 
 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 
być rozłoŜona w sposób zapewniający osiągniecie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków  
i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej warstwy moŜe nastąpić po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez ZRU. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie  
i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.  
W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę naleŜy osuszyć.  
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12(29) powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg pkt. 2 SST. 
 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana  
w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą ZRU gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa 
Wykonawcę robót.  
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5.1.2. Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym  
 
Wykonać zgodnie z pkt. 5.1.1. SST.  
 
5.1.3. Powierzchniowe utrwalenie poboczy. 
 
Warunki przystąpienia do robót: 
 

Powierzchniowe utrwalenie moŜna wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest 
niŜsza od +10oC przy stosowaniu asfaltowej emulsji kationowej i nie niŜsza niŜ +15oC przy 
stosowaniu innych lepiszczy. 
Temperatura utrwalanej nawierzchni powinna być nie niŜsza niŜ +5oC przy emulsji asfaltowej  
i +10oC przy innych lepiszczach bezwodnych. 
Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych. 
 
Oczyszczenie istniejącej nawierzchni: 
 

Przed przystąpieniem do rozkładania lepiszcza, nawierzchnia powinna być dokładnie oczyszczona 
za pomocą sprzętu mechanicznego. W szczególnych przypadkach (bardzo duŜe zanieczyszczenie) 
oczyszczenie nawierzchni moŜna wykonać przez spłukanie wodą (z odpowiednim wyprzedzeniem 
dla wyschnięcia nawierzchni - waŜne przy stosowaniu lepiszczy na gorąco). 
 
Rozkładanie lepiszcza: 
Rozkładana emulsja asfaltowa powinna posiadać następującą temperaturę: 
• emulsja K1-65  - od 40 do 50oC 
• emulsja K1-70  - od 60 do 65oC 
• emulsja K1-65MP - od 50 do 60oC 
• emulsja K1-70MP - od 65 do 75oC 
 
Przy rozpoczynaniu skrapiania nawierzchni naleŜy pamiętać, Ŝe właściwą jednorodność i ilość 
lepiszcza uzyskuje się dopiero po upływie krótkiej chwili od momentu otwarcia jego wypływu. 
Zaleca się, aby w tym krótkim czasie lepiszcze wypływało na arkusze papieru rozłoŜone na 
nawierzchni. 
 
Rozkładanie kruszywa: 
 

Kruszywo powinno być rozkładane równomierną warstwą, na świeŜo rozłoŜonej warstwie 
lepiszcza, za pomocą rozsypywarki kruszywa. Odległość pomiędzy skrapiarką rozkładającą 
lepiszcze, a poruszającą się za nią rozsypywarką kruszywa nie powinna być większa niŜ 40 m. Przy 
stosowaniu emulsji asfaltowej czas jaki upływa od chwili rozłoŜenia lepiszcza do chwili rozłoŜenia 
kruszywa powinien być moŜliwie jak najkrótszy (kilka sekund). 
 
Wałowanie: 
 

Bezpośrednio po rozłoŜeniu kruszywa, ale nie później niŜ po 5 minutach naleŜy przystąpić do jego 
wałowania. Do wałowania powierzchniowych utrwaleń najbardziej przydatne są walce ogumione 
(walce statyczne gładkie nie są zalecane, gdyŜ mogą powodować miaŜdŜenie kruszywa). 
Dla uzyskania właściwego przywałowania moŜna przyjąć co najmniej 5-krotne przejście walca 
ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo duŜej prędkości od 8 do 10 km/h. 
Przy wykonywaniu podwójnego powierzchniowego utrwalenia, pierwszą warstwę kruszywa wałuje 
się tylko wstępnie (jedno przejście walca). 
 
 



 45 

Oddanie nawierzchni do ruchu: 
 

Na świeŜo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkość ruchu naleŜy ograniczyć 
od 30 do 40 km/h. Długość okresu w którym nawierzchnia powinna być chroniona zaleŜy od 
istniejących warunków. MoŜe to być kilka godzin - jeŜeli pogoda jest sucha i gorąca, albo jeden lub 
kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chłodnej. 
Na ogół dobre związanie ziaren kruszywa uzyskuje się w czasie od 24 do 48 godzin. ŚwieŜo 
wykonane powierzchniowe utrwalenie moŜe być oddane do ruchu niekontrolowanego nie 
wcześniej, aŜ wszystkie niezwiązane ziarna zostaną usunięte z nawierzchni szczotkami 
mechanicznymi lub specjalnymi urządzeniami do podciśnieniowego ich zbierania. 
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 

 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem: 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu parametrów zawartych w pkt. 2 SST (krzywa uziarnienia, cechy 
fizyczne uziarnienia i mieszanki uŜytej do podbudowy, zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-
12(30), cech geometrycznych podbudowy. 
 
Kryteria geometryczne podbudowy: 
 
Szerokość podbudowy  
 
Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, - 5 cm. 
Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
 
Równość podbudowy 
 
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4 - metrową łatą lub planografem, zgodnie  
z BN-68/8931-04(28). 
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4 - metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm dla podbudowy zasadniczej. 
 
Spadki poprzeczne podbudowy 
 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją + 0,5%. 
 
Rzędne wysokościowe podbudowy 
 
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 1 cm, - 2 cm. 
 
Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 
 
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ dla podbudowy 
zasadniczej + 10%. 
 
Kryteria no śności podbudowy: 
 
Nośność podbudowy:  
 
-  moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02(27) powinien być zgodny z podanym w tablicy 
-  ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06(29) powinno być zgodne z podanym w tablicy. 
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Tablica. Cechy podbudowy 
 

Wymagane cechy podbudowy 

 
Maksymalne ugięcie 

spręŜyste pod kołem, mm 

 
Minimalny moduł 

odkształcenia płytą o średnicy 
30 cm. Mpa 

 

 
Podbudowa 
z kruszywa o 

wskaźniku Wnoś 
nie mniejszym 

niŜ, % 

 
Wskaźnik 

zagęszczenia  
Is nie mniejszy 

niŜ 
40 kN 50 kN od pierwszego 

obciąŜenia E1 

od  drugiego 
obciąŜenia E2 

 
120 

 

 
1,03 

 
1,10 

 
1,20 

 
100 

 
180 

 

6.1. Utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym  
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza i kruszywa  
i przedstawić wyniki tych badań ZRU do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości lepiszczy i kruszywa określone w pkt 2 
niniejszej SST. W zakresie badania sprzętu, Wykonawca winien przedstawić aktualne świadectwo 
cechowania skrapiarki. 
 
Badania w czasie robót 
  
• Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia 
podano w tablicy 6. 
 

• Badania emulsji 

JeŜeli ZRU nie ustali inaczej, to dla kaŜdej dostarczonej partii (środka transportu) emulsji 
asfaltowej naleŜy badać: 

- barwę 
- jednorodność 
- lepkość i indeks rozpadu 
 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów robót powierzchniowego utrwalenia 

Lp. Wyszczególnienie badań  
i pomiarów 

Częstotliwość badań. 
Minimalna liczba badań 

1 Badanie właściwości kruszywa dla kaŜdej partii kruszywa 
2 Badanie emulsji dla kaŜdej dostawy 
3 Sprawdzenie stanu czystości 

nawierzchni 
w sposób ciągły 

4 Sprawdzenie dozowania lepiszcza przed rozpoczęciem robót 
(odcinek próbny) i w przypadku 
wątpliwości 

5 Sprawdzenie dozowania kruszywa przed rozpoczęciem robót 
(odcinek próbny) i w przypadku 
wątpliwości 
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6 Sprawdzenie temperatury 
otoczenia                   i nawierzchni 

codziennie przed rozpoczęciem 
robót 

7 Sprawdzenie temperatury 
lepiszcza 

minimum 3 razy na zmianę 
roboczą 

8 Pomiary szerokości 
powierzchniowego 
utrwalenia 

w 10 miejscach na 1 km 

 

• Sprawdzanie stanu czystości nawierzchni 

W trakcie prowadzonych robót Wykonawca powinien sprawdzać stan powierzchni nawierzchni, na 
której ma być wykonane powierzchniowe utrwalenie. 

• Sprawdzanie dozowania lepiszcza i kruszywa 

Dozowanie ilości lepiszcza i kruszywa naleŜy wykonywać jak badania testowe, według metod 
opisanych w opracowaniu GDDP [4]. 

• Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia codziennych pomiarów temperatury otoczenia  
i nawierzchni co do zgodności z wymaganiami określonymi w pkt 5.5. 

• Sprawdzanie temperatury lepiszcza 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia stałych pomiarów temperatury lepiszcza. 

 

Badania dotyczące cech geometrycznych wykonanego powierzchniowego utrwalenia 

• Szerokość nawierzchni 

Po zakończeniu robót, tj. po okresie pielęgnacji, Wykonawca w obecności ZRU dokonuje pomiaru 
szerokości powierzchniowego utrwalenia z dokładnością do + 1 cm. Szerokość nie powinna się 
róŜnić od projektowanej więcej niŜ o + 5 cm. 

• Równość nawierzchni 

JeŜeli po wykonaniu robót przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na istniejącej 
powierzchni dokonano pomiarów równości, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia 
pomiary takie naleŜy wykonać w tych samych miejscach i według tej samej metody. Wyniki 
pomiarów równości nie powinny być gorsze od wyników uzyskanych przed wykonaniem robót. 

• Ocena wyglądu zewnętrznego powierzchniowego utrwalenia 

Powierzchniowe utrwalenie powinno się charakteryzować jednorodnym wyglądem zewnętrznym. 
Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi  
w lepiszczu, tworzącymi wyraźną grubą makrostrukturę. Dopuszcza się zloty kruszywa rzędu 5%. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
 
Jednostki obmiarowe określone są w przedmiarze robót. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt. 9.  



 48 

 
 
 
9. PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 
 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST pkt. 9.  
 
 
 
10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Ogólne specyfikacje techniczne, wyd. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych - Warszawa 2001 r.   
 
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń  

obcych. 
 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnego. 
 
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
 
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
 
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą  
   bezpośrednią.  
 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń  
   organicznych. 

 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą 

bromową. 
 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
 

 PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los 
Angeles. 

 
PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
 
PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
 
PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
 
BN-70/8931-08 Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszczy bitumicznych do kruszyw 
 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
 
PN-C-04014      Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkości względnej lepkościomierzem 

Englera. 
 
 
10.1.  Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, zeszyt 60, 

IBDiM, Warszawa, 1999 r.  
•  



 49 

 
 
• WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, 
Warszawa, 1984 r. 

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

• Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. 
Opracowanie zalecane przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-
02-03. 

• Załącznik do ST - „Projektowanie powierzchniowego utrwalenia. Wytyczne i zalecenia”. 
• Program projektowania powierzchniowych utrwaleń „Allogen”. 
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006 Odwodnienie 

 
Kod CPV 45232452-5 

 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z przebudową odwodnienia ulicy Malinowej w Szczyrku.  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Zakres robót:  
- montaŜ nowych studzienek ściekowych  
- montaŜ nowych przykanalików z rur PCV  
- ułoŜenie ścieku z elementów betonowych na ławie betonowej  
- roboty ziemne związane z w/w robotami (wykopy, zasypanie wykopów z zagęszczeniem) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 
deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego 
kanału dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 
włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
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1.4.3.6. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału  
z utwardzonych powierzchni terenu. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.2. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.3. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST pkt. 1.5.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST pkt. 2.1.  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST pkt 2. 
 
2.2. Rury kanałowe 
 

- rury kanalizacyjne PCV, kielichowe typ cięŜki  
 

2.3. Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych  

Prefabrykowane elementy betonowe 30 x 30 x 15 cm oraz 60 x 60 x 15 typ korytkowy wg 
„Katalogu szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich”.  
Prefabrykaty winny odpowiadać wymaganiom normy BN-80/6775-03/01. Winny być wykonane  
z betonu klasy co najmniej 25 wg PN-B-06250. Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna 
przekraczać 4%.  
 
2.4. Studzienki ściekowe 
 

2.4.1. Wpusty uliczne Ŝeliwne 

Wpusty uliczne Ŝeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01  i PN-H-74080-04. 

2.4.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 

Na studzienki ściekowe stosować prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości  
30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6). 

2.4.3. Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane 

Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.4.4. Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane 

Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu 
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 
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2.4.5. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112. 

 
2.5. Beton 
 

Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07. 
 
2.6. Zaprawa cementowa 
 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
2.7. Piasek budowlany 
 
Piasek na podsypkę cementowo - piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712.  
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt 5.  
Rodzaj zastosowanego sprzętu pozostawia się do uznania Wykonawcy, po zaakceptowaniu przez 
ZRU.  
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt 6. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt 2.1. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je  
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
  
5.3. Roboty ziemne 
 

Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
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5.4. Przygotowanie podłoŜa 
 

PodłoŜe naleŜy wyrównać i zagęścić.  
 

5.5. Przykanaliki 

Przy wykonywaniu przykanalików naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla 

podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału 
ogólnospławnego), 

−  przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m  
− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki 

rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 
− włączenie przykanalika do kanału moŜe być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, 

studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 
− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰  
− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 
− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o 

(optymalnym 60o), 
− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy dokonywać tak, aby 

wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku 
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej naleŜy stosować przepady 
(kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

− włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny 
być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

 
5.6. Studzienki ściekowe 

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, 
powinny być z wpustem ulicznym Ŝeliwnym i osadnikiem. 
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m 

(wyjątkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m), 
− głębokość osadnika 0,95 m, 
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty 
powinien być usytuowany 2 cm poniŜej ścieku jezdni. 
  

5.7. Izolacje 

Rury betonowe i Ŝelbetowe uŜyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed 
korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji 
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. 
Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni 
warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, wydaną przez upowaŜnioną 
jednostkę. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem. 
 

5.8. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Rodzaj gruntu do 
zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z ZRU.  
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5.9. UłoŜenie ścieku z elementów betonowych na ławie betonowej  
 
5.9.1. Roboty przygotowawcze  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
 
5.9.2. Wykop pod ławę  
 
Wykop pod ławę ścieku wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać 
wymiarom ławy. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 
0,977 wg normalnej metody Proctora.  
 
5.9.3. Ściek prefabrykowanych elementów betonowych  
 
Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych układać na ławie betonowej na podsypce 
cementowo - piaskowej o grubości 5 cm.  
Ławę wykonać z betonu B20 jako ławę zwykłą. Wykonanie ławy powinno być zgodne  
z BN-64/8845-02.  
Prefabrykaty układać ze spadkiem w kierunku studzienki ściekowej. Spoiny między prefabrykatami 
nie powinny przekraczać 1 cm i być wypełnione zaprawą cementowo - piaskową w stosunku 1 : 2.  
 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt 7. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  
i z częstotliwością zaakceptowaną przez ZRU.  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm 
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa  
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją 
 
6.2.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm 
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− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm 
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów powinien wynosić Is = 0,98 
− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  

± 5 mm. 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
  
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót.  
  
   
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST pkt 9. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami ZRU, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe,  
− wykonana izolacja, 
− wykonana ława betonowa pod ściek prefabrykowany  
− zasypany  zagęszczony wykop. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
  
 
 
9. PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST pkt 9. Szczegółowe zasady płatności 
określa umowa.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
  2.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka. 
  3.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 
  4.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
  5.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
  6.     PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
  7.     PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego). 
  8.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego). 
  9.    PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania                   

i badania 
10.    PN-H-74080-04 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C. 
11.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
12.    BN-62/6738-03,04, 07        Beton hydrotechniczny. 
13.    BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 
i badania.  

14.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                        
i Ŝelbetowe. 

 
10.2. Inne dokumenty 
 
15. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 

Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

16. Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,                
1979-1982 r. 

17. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur 
„Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r. 

18. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- 
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. 
procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r. 
 

 

 

 

 

 


