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D-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z remontem 
dróg na terenie miasta Szczyrk. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i 
rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
 
Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych udzielania zamówień publicznych" 
stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 4 z dnia 5 kwietnia 1995 roku, wydanych przez Generalnego 
Dyrektora Dróg Publicznych i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

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

1.4.3. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju 

i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich  połączenia. 
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 
1.4.11. Księga Obmiaru - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz Robót. 
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1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

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

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.18. PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.19. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.21. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłuŜnym) istniejącego połączenia. 

1.4.22. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.23. Przetargowa dokumentacja projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.4.24. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 

1.4.25. 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. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaŜe Wykonawcy 
Teren Budowy. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
� Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji technicznej dotyczącej: 
- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów  
- miejsc pozysku materiałów miejscowych 
- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe 
- dróg i objazdów tymczasowych oraz dróg dla transportu technologicznego 
- projekty organizacji ruchu na czas robót 
Dokumentacja Projektowa sporządzona przez Wykonawcę powinna zawierać uzgodnienia 
z właścicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi 
instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. Ponadto w przypadku projektów 
organizacji ruchu powinna zawierać opinie Policji oraz uzgodnienia instytucji zarządzających drogami 
przeznaczonymi pod objazdy. 
W/w Dokumentację Projektową Wykonawca sporządzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi InŜynierowi 
do akceptacji przed rozpoczęciem robót określonych Kontraktem. 
Ponadto Wykonawca sporządzi receptury na wykonanie: 
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� mieszanek mineralno-bitumicznych  
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 
Inwestor dostarczy Wykonawcy uzgodniony projekt organizacji ruchu na czas robót, który w zaleŜności 
od potrzeb i postępu Robót powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. Fakt 
przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
Cenę Kontraktową. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

I. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
II.  Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 

Koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót nie podlegają odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, Ŝe są włączone w Cenę Kontraktową. 
1.5.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
Koszty związane z ochroną przeciwpoŜarową w czasie wykonywania robót nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są włączone w Cenę Kontraktową. 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera 
i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał InŜyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez InŜyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
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2. MATERIAŁY 
 
2.1. 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 InŜyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji; 
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze, co najmniej 
3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami InŜyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie pojazdów i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie InŜyniera będą 
usunięte z Terenu Budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
- bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót 
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z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

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

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
� Polską Normą lub 
� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1, 
i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  

� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 
� uwagi i polecenia InŜyniera, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 
� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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� inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  
 
6.8.2. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego 
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
InŜyniera. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (6.8.1.)-(6.8.3.) następujące 
dokumenty: 
a) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
b) protokoły z odbioru Robót 
c) protokoły z narad i ustaleń, 
d) korespondencję na budowie. 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Zestawieniu Elementów Rozliczeniowych. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Zestawieniu elementów 
rozliczeniowych lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na 
piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
InŜyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w [m3] jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
InŜyniera. 
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. 
 
7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
InŜyniera. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
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8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (częściowego) robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
InŜyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (częściowego) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji w tabeli (zestawieniu) elementów rozliczeniowych. 
Dla pozycji tabeli wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa (kwota) zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionej tabeli 
(zestawieniu) elementów rozliczeniowych jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-00.00.00. obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
(a) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
(b) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(c) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
(d) przeprowadzenie pomiarów i badań zgodnie ze specyfikacja techniczną. 
Koszt wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu na czas robót nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
Remonty dróg gminnych na terenie miasta Szczyrk 

 

Usługi Projektowe „PRO—ZAT” mgr in Ŝ. ANDRZEJ ZANIAT 
43-360 BYSTRA UL. OGRODOWA 35 

16

D-05.00.00. NAWIERZCHNIA 
 
D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego-profilowanie istniejącej nawierzchni 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem warstwy bitumicznej w formie profilowania istniejącej nawierzchni bitumicznej 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. związanych z remontem dróg na terenie miasta Szczyrk. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem: 
a) warstwy profilowej o grubości średnio 4 cm z betonu asfaltowego drobnoziarnistego 0/8,3mm o 

strukturze zamkniętej. 
 
Nawierzchnię z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg 
poniŜszego zestawienia: 
 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 
100 kN/pas/dobę 

KR1 ≥ 12 
KR2 od 13 do 70 
KR3   od 71 do 335 
KR4   od 336 do 1000 
KR5 od 1001 do 2000 
KR6 > 2000 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa łamanego lub naturalnego i wypełniacza 

kamiennego zestawiona w odpowiednich proporcjach. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu, 

wytworzona w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno – asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 

ułoŜona i zagęszczona. 
1.4.4. Środek adhezyjny – substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu 

zwiększenia jego przyczepności 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. Kategoria ruchu /KR/- obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach 

obliczeniowych /10kN/ na obliczeniowy pas ruchu 
1.4.9. Pozostałe określenia - podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i określeniami podanymi w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2.2. Kruszywo 
NaleŜy stosować kruszywa podane w tablicy 1. 
Wymagania podstawowe dla kruszywa podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy profilowej z betonu asfaltowego. 
 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów w 

zaleŜności od kategorii ruchu 
 nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-

B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 
[4] 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (ŜuŜle 

pomiedziowe i stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
 

jw. 

 
 

kl. I, II1); gat.1, 
2 
 

kl. I; gat. 1 
2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
 
- 

3 świr i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

 
kl. I, II 

 
- 

4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [15] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I, II1) gat.1, 

2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne 

 
podstawowy 

- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 [6] 

 
D 50, D 70 

 
D 50 

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

 
 Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, 
np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za 
zgodą InŜyniera. 
 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
2.3.  Asfalt 
NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. 
NaleŜy stosować asfalt drogowy podany w tablicy 1. 
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2.4. Emulsja asfaltowa kationowa 
NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w EmA-94. 
 
2.5. Wypełniacz 
NaleŜy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 dla 
wypełniacza podstawowego. Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961. 
 
2.6. Asfalt upłynniony 
NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy profilowej z betonu asfaltowego powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

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

4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Asfalt 
Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w: 
− cysternach kolejowych, 
− cysternach samochodowych, 

− bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 

4.2.2. Polimeroasfalt 

Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w 
aprobacie technicznej. 

4.2.3. Wypełniacz 

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

Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy 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 wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, Wykonawca dostarczy 
InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności InŜyniera 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 profilowa z betonu asfaltowego 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy profilowej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy profilowej z 

betonu asfaltowego 0/8 mm oraz orientacyjne zawartości asfaltu 
 

 Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od kategorii ruchu 

Wymiar 
oczek  

KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
Zawartość 

asfaltu 
od  0  
do 20 

od 0 
do16    
lub od  0 
do 12,8 

od 0 do 8  
lub od  0 
do 6,3 

od  0  
do 20 

od  0  
do 201)  

od  0  
do 16  

od  0 
do12,8  

Przechodzi 
przez: 25,0 

20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 

 
100 

88÷100 
78÷÷÷÷100 
68÷÷÷÷93 
59÷÷÷÷86 
54÷÷÷÷83 

 
 

100 
90÷÷÷÷100 
80÷÷÷÷100 
69÷÷÷÷100 
62÷÷÷÷93 

 
 
 
 
 

100 
90÷100 

 
100 

88÷100 
78÷÷÷÷100 
68÷÷÷÷85 
59÷÷÷÷74 
54÷÷÷÷67 

 
100 

90÷100 
67÷÷÷÷100 
52÷÷÷÷83 
38÷÷÷÷62 
30÷÷÷÷50 

 
 

100 
90÷100 
80÷÷÷÷100 
70÷÷÷÷88 
63÷÷÷÷80 

 
 
 

100 
87÷100 
73÷÷÷÷100 
66÷÷÷÷89 
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6,3 
4,0 
2,0 

zawartość 
ziarn > 2,0 

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

48÷÷÷÷78 
40÷÷÷÷70 
29÷÷÷÷59 

 
(41÷÷÷÷71) 

 
20÷÷÷÷47 
13÷÷÷÷36 
10÷÷÷÷31 
7÷÷÷÷23 
6÷÷÷÷20 
5÷÷÷÷10 

56÷÷÷÷87 
45÷÷÷÷76 
35÷64 

 
(36÷65) 

 
26÷÷÷÷50 
19÷÷÷÷39 
17÷÷÷÷33 
13÷÷÷÷25 
12÷÷÷÷22 
7÷÷÷÷11 

78÷÷÷÷100 
60÷÷÷÷100 
41÷÷÷÷71 

 
(29÷÷÷÷59) 

 
27÷÷÷÷52 
18÷÷÷÷39 
15÷÷÷÷34 
13÷÷÷÷25 
12÷÷÷÷22 
8÷÷÷÷12 

48÷÷÷÷60 
39÷÷÷÷50 
29÷÷÷÷38 

 
(62÷÷÷÷71) 

 
20÷÷÷÷28 
13÷÷÷÷20 
10÷÷÷÷17 
7÷÷÷÷12 
6÷÷÷÷11 
5÷÷÷÷7 

22÷÷÷÷40 
21÷÷÷÷37 
21÷÷÷÷36 

 
(64÷÷÷÷79) 

 
20÷÷÷÷35 
17÷÷÷÷30 
15÷÷÷÷28 
12÷÷÷÷24 
11÷÷÷÷22 
10÷÷÷÷15 

55÷÷÷÷70 
44÷÷÷÷58 
30÷÷÷÷42 

 
(58÷÷÷÷70) 

 
18÷÷÷÷28 
12÷÷÷÷20 
10÷÷÷÷18 
8÷÷÷÷15 
7÷÷÷÷14 
6÷÷÷÷9 

57÷÷÷÷75 
47÷÷÷÷60 
35÷÷÷÷48 

 
(52÷÷÷÷65) 

 
25÷÷÷÷36 
18÷÷÷÷27 
16÷÷÷÷23 
12÷÷÷÷17 
11÷÷÷÷15 
7÷÷÷÷9 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA, % 
m/m 

 
 

5,0÷÷÷÷6,5 

 
 

5,0÷÷÷÷6,5 

 
 

5,5÷÷÷÷6,5 

 
 

4,5÷÷÷÷5,6 

 
 

4,3÷÷÷÷5,4 

 
 

4,8÷÷÷÷6,0 

 
 

4,8÷÷÷÷6,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu 
asfaltowego 

 
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
przedstawiono na rysunku 
 

 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 
wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. Lp.1-6. 
Wykonana warstwa profilowa z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
Lp. 7-9. 
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Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-bitumicznych warstwy profilowej z betonu 
asfaltowego: 

 
Lp. Właściwości Wymagania 
 

1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/8 
2 Moduł sztywności pełzania*, Mpa ≥ 14 
3 Stabilność wg Marshalla w temp. 60°C, kN ≥ 10** 
4 Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60°C, mm 2,5-4,5 
6 Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla zagęszczonych 2x75 uderzeń, %, v/v 2,0-4,0 
7 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, % 78-86 
8 Grubość w-wy z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8mm, cm 4 
9 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98 
10 Wolna przestrzeń w warstwie, %, v/v 3,0-5,0 

* dotyczy tylko fazy projektowania składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
** próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń 

 
Dla mieszanek mineralno-asfaltowych naleŜy najpierw załoŜyć ilość lepiszcza korzystając z jednej z 
metod: 
- wg zasady wypełnienia wolnej przestrzeni w mieszance lub  
- na podstawie powierzchni właściwej kruszywa, 
następnie określić optymalną ilość asfaltu na podstawie badań mechanicznych mieszanki. 
Jako miarodajne naleŜy przyjąć oznaczenie stabilności i odkształcenia metodą Marshalla wg BN-
70/8931-09. 
Optymalną ilość asfaltu przyjmuje się jako średnią arytmetyczną wynikającą z badania następujących 
cech mieszanki: 
- gęstości pozornej  
- stabilności 
- zawartości wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej wypełnionej asfaltem 
- odkształcenia (osiadania). 
Dla określenia optymalnej ilości asfaltu przy określaniu kaŜdej z tych cech przygotowuje się serię 4-5 
próbek z róŜną zawartością asfaltu, stopniując je co 0,3 %. Jako punkt odniesienia słuŜy załoŜona 
poprzednio ilość asfaltu. 
 
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. 
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 ± 5°C. 
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić  
- dla D50                     145°C - 165°C 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyŜsza o 
więcej niŜ 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić  
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- z D50                        140°C - 170°C 
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o 
temperaturze niŜszej od wymaganej powinna być traktowana jako odpad produkcyjny. 
 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe dla objętej niniejszą specyfikacją warstwy nawierzchni stanowi warstwa bitumiczna z betonu 
asfaltowego. 
Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. 
Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm 
 

Lp. Drogi i place PodłoŜe pod warstwę 
profilową 

1 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15 
 
W przypadku, gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 4, podłoŜe naleŜy wyrównać 
poprzez frezowanie. 
Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego podłoŜe naleŜy skropić emulsją kationową 
szybkorozpadową lub asfaltem upłynnionym po uprzednim oczyszczeniu. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 5  
 

Tablica 5. 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 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

od 0,2 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 1,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
− 2 h    przy ilości od 0,8 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
− 0,5 h przy ilości od 0,5 do 0,8 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
 
5.5. Warunki przyst ąpienia do robót  
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego 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). 
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5.6. Zarób próbny 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji. 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego 
podano w tablicy 6 

 

Tablica 6. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu  
zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m 

 

 
Lp
. 

 
Składniki mieszanki mineralno-

asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe 
do nawierzchni dróg o kategorii 

ruchu 
  KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 

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

 
± 5,0 

 
± 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 
mm:  0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 ± 2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach            
# 0,075mm ± 2,0 ± 1,5 

4 Asfalt ± 0,5  ± 0,3 
 
5.7. Odcinek próbny 
 JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni 
przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonania warstwy nawierzchni. 
 Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka 
próbnego przez InŜyniera. 
 
5.8. Wbudowanie i zagęszczanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
Układanie mieszanki moŜe odbywać się jedynie przy uŜyciu mechanicznej układarki z wyposaŜeniem w 
układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. Temperatura mieszanki nie powinna być niŜsza od minimalnej temperatury 
podanej w pkt 5.3. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niŜ: 
- dla asfaltu D50                  135°C 
Zagęszczanie mieszanki naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi.  
Wskaźnik zagęszczenia ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tabelach. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z dziennej 
działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone listwą przed 
uszkodzeniem. 
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W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze 
podłuŜne naleŜy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie o co najmniej 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz 
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi wyniki tych badań 
InŜynierowi 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 7 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 
[8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 6 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 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej 
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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 

 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego 
 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Tablica 8. 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. 
 
6.4.2. Równość warstwy 
Nierówności poprzeczne i podłuŜne warstwy profilowej mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być 
większe niŜ podane w tablicy 9. 
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Tablica 9. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa profilowa 

3 Drogi klasy L i D oraz place i 
parkingi 

15 

 
6.4.3.  Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.4. Rzędne wysokościowe 
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1 cm. 
6.4.5. Ukształtowanie osi w planie 
Oś podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 cm. 
6.4.6.  Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5 %.  
6.4.7. Złącza podłuŜne i poprzeczne 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza 
powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w poziomie. 
6.4.8. Wygląd warstwy 
Warstwa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i 
spękanych. 
 
6.4.9. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie 
laboratoryjnej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest [Mg] wykonanej warstwy profilowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiorowi częściowemu i końcowemu podlega warstwa profilowa z betonu asfaltowego 0/8 oraz cała 
konstrukcja jezdni. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 tona [Mg] wykonanej warstwy profilowej z betonu asfaltowego obejmuje: 
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie sprzętu i materiałów, 
- ewentualne wykonanie odcinka próbnego, 
- ewentualna naprawa podłoŜa zgodnie z SST 05.03.15 
- oznakowanie robót, 
- sporządzenie receptur mieszanek, 
- dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej na podstawie 

zatwierdzonych receptur, 
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych, 
- transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
- oczyszczenie istniejącej nawierzchni z wszelkich zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych 

wraz z odkryciem całej szerokości jezdni 
- skropienie istniejącej nawierzchni emulsja kationową lub asfaltem upłynnionym w ilości zgodnie z 

SST    
- mechaniczne rozłoŜenie i zagęszczenie warstw nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i wymaganych badań laboratoryjnych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
1./PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanka. 
2./ PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
3./ PN-B-11113:1996    Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
4./ PN-C-04024:1991    Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport. 
5./ PN-C-96170:1965    Przetwory naftowe. Asfalty drogowe. 
6./ PN-C-96173:1974    Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych. 
7./ PN-S-04001:1967    Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania. 
8./ PN-S-96504:1961    Drogi samochodowe. Wypełniacz mineralny do mas  bitumicznych. 
9./ PN-S-96025:1999   Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania. 
10/ BN-68/8931-04       Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
10.2. Inne dokumenty 
11./ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 1997. 
12./ TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993. 
13./ Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, IBDiM, 1994. 
14./ WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych. 
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D-05.03.15. REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem remontów cząstkowych przy uŜyciu mieszanki mineralnej, mieszanki mineralno-
bitumicznej, emulsji i grysów. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. związanych z remontem dróg na terenie miasta Szczyrk. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych, wszystkich typów i rodzajów i obejmują: 
naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnienie pojedynczych pęknięć i wypełnienie ubytków. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieŜąco, 
związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagraŜających bezpieczeństwu ruchu, jak równieŜ 
zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. 
Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z 
kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”. 

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niŜ grubość 
warstwy ścieralnej tj. 4cm 

1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niŜ grubość warstwy 
ścieralnej. 

1.4.4. Wybój głęboki- wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niŜ grubość 
warstwy ścieralnej wraz z uszkodzeniem górnej warstwy podbudowy 

1.4.5. Rakowiny- ubytki w nawierzchni bitumicznej powierzchniowe stanowiące część grubości warstwy 
ścieralnej o głębokości do 2cm 

1.4.6. Pęknięcie nawierzchni - utrata ciągłości warstwy ścieralnej lub warstwy ścieralnej       i warstw 
niŜej leŜących wskutek wadliwego wykonania (np. spoiny roboczej) lub wystąpienia w nawierzchni 
(tylko w warstwie ścieralnej lub łącznie z warstwami niŜej leŜącymi) napręŜeń rozciągających większych 
od jej granicznej wytrzymałości na rozciąganie. 

1.4.7. Pęknięcie termiczne - utrata ciągłości warstwy ścieralnej, w postaci pęknięcia o kształcie przekroju 
poprzecznego zbliŜonego zazwyczaj do litery „V”, o jego przebiegu prostoliniowym i prostopadłym do 
osi jezdni (pęknięcie spowodowane jest skurczem termicznym mieszanek mineralno-asfaltowych 
warstwy ścieralnej). 

1.4.8. Pęknięcie odbite - przeniesienie (przeniknięcie) do warstw powierzchniowych pęknięć, które 
wystąpiły wcześniej w podbudowie (wykonanej z materiałów mineralnych, związanych spoiwami 
hydraulicznymi). Pęknięcie odbite zwykle ma przebieg krzywoliniowy i nieregularny kształt w przekroju 
prostopadłym do jego przebiegu. 

1.4.9. Uszczelnienie spękań - sposób naprawy nawierzchni bitumicznej polegający na przywróceniu 
szczelności warstwy ścieralnej wzdłuŜ linii utworzonej przez pęknięcie, a takŜe na utwierdzeniu ziarn 
kruszywa znajdujących się przy jego brzegach (krawędziach i ściankach). 

1.4.10. Zalewa asfaltowa - specjalny materiał asfaltowy, stosowany najczęściej na gorąco, do 
uszczelniania pęknięć i wypełniania (wyciętych) szczelin, który po wypełnieniu zachowuje pełną 
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szczelność i elastyczność oraz nie ulega oderwaniu lub rozerwaniu w najniŜszych temperaturach 
osiąganych przez nawierzchnię bitumiczną w okresie zimowym. 

1.4.11. Gruntownik (primer) - roztwór gruntujący, składający się ze specjalnych substancji 
nanoszonych na boczne ścianki szczeliny (pęknięcia) w celu zwiększenia przyczepności zalewy 
asfaltowej do tych ścianek. 

1.4.12. Frezowanie pęknięć - poszerzanie istniejących pęknięć warstwy ścieralnej specjalną frezarką 
(palcowa lub tarczowa) w celu uzyskania szczeliny o pionowych ściankach, o przekroju zbliŜonym do 
prostokątnego, o szerokości od 12 do 15 mm i głębokości około       25 mm. 

1.4.13. Lanca gorącego powietrza - urządzenie umoŜliwiające podgrzanie do temperatury od 150 do 
250oC wąskiego strumienia spręŜonego powietrza (0,4 do 0,6 MPa) w ilości od 2,5 do 4,0 m3/min. SłuŜy 
do oczyszczania spękań z zanieczyszczeń i słabozwiązanych, z resztą nawierzchni, ziaren, wysuszenia 
szczeliny i nadtopienia lepiszcza spajającego ziarna mieszanki mineralno-asfaltowej na ściankach i 
krawędziach pęknięcia. 

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

 

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

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni  bitumicznych 

Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały uŜyte do tego celu powinny być dostosowane 
do rodzaju i wielkości uszkodzenia. 
Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni 
(obłamania) naleŜy naprawiać: 
- mieszanką mineralną o uziarnieniu ciągłym 0-63,5mm. 
- mieszanką mineralną o uziarnieniu ciągłym 20-31,5mm 
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”, 

o uziarnieniu 0/8mm 
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”, 
- techniką sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy 

powierzchniowym utrwaleniu),  
- przy uŜyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszankę grysu i 

emulsji asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju. 
 
Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej naleŜy naprawiać: 
- metodą powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych emulsji 

asfaltowych, 
- przy uŜyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują nawierzchnię 

emulsją, rozsypują grysy i wciskają je w emulsję. 
 
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco 
2.3.1. Beton asfaltowy 

 Beton asfaltowy wytwarzany wg ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien 
mieć uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luźnych cząstek 
nawierzchni i zanieczyszczeń obcych), przy czym największe ziarna w mieszance betonu asfaltowego 
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powinny się mieścić w przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości uszkodzenia do 80 mm. Przy głębszych 
uszkodzeniach naleŜy zastosować odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego 
wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu i właściwościach fizyko-mechanicznych, 
dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni. 

 
2.4. Mieszanki mineralno-asfaltowe wbudowywane „na zimno” 
2.4.1. Mieszanki mineralno-asfaltowe o długim okresie składowania (workowane) 

Do krótkotrwałego wypełniania uszkodzeń (ubytków) nawierzchni bitumicznych mogą być stosowane 
mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane „na zimno”, które uzyskały aprobatę 
techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
Zastosowanie tych  mieszanek jest uzasadnione, gdy nie moŜna uŜyć mieszanek mineralno-bitumicznych 
„na gorąco”. 

2.4.2. Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowiąŜące 

SzybkowiąŜąca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana „na zimno” wytwarzana 
jest z dwóch składników: 
- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentów, o uziarnieniu ciągłym od 0 do 

4 mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi) dodatkami uszlachetniającymi,  
- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami albo z 

dodatkiem naturalnego kauczuku. 
Mieszankę mineralno-emulsyjną naleŜy wytwarzać w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona mieszanka o konsystencji 
ciekłej zaprawy musi być wbudowana w nawierzchnię w ciągu kilku minut od momentu wytworzenia. 
Grubość jednorazowo ułoŜonej warstwy nie moŜe być większa od czterokrotnego wymiaru największego 
ziarna w mieszance (np. mieszankę od 0 do 6 mm moŜna ułoŜyć warstwą do 2 cm). Do napraw moŜna 
stosować tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, które uzyskały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę                 i spełniają zawarte w niej wymagania. 
 
2.5. Kruszywo 
 Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych w miejscach wybojów głębokich naleŜy 
stosować następujące materiały: 
− kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, 
− kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni: miał lub piasek, 
− wodę do skropienia podczas zagęszczania i zamulania. 
Do remontu cząstkowego powierzchniowego nawierzchni bitumicznych naleŜy stosować grysy 
odpowiadające wymaganiom podanym w PN-11112:1996 
 
2.6. Lepiszcze 
Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych naleŜy stosować kationowe emulsje asfaltowe 
niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadające wymaganiom 
podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie cząstkowym nawierzchni obciąŜonych ruchem większym od 
średniego naleŜy stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 
MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3]. 
MoŜna stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 
jednostkę. 
 
2.7. Zalewa bitumiczna 
Do uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych naleŜy stosować zalewę asfaltową o właściwościach 
odpowiadających wymaganiom OST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłuŜnych i poprzecznych 
spękań nawierzchni bitumicznych”. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca przystępujący do remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania ze sprzętu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: młotków 
pneumatycznych, oskardów, łomów, drągów stalowych, konewek, wiader do wody, łopat, szpadli, 
ubijaków ręcznych itp. 
 
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą 
W zaleŜności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze sprzętu do 
przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: 
- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie działające 

urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i 
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (moŜliwie zbliŜonych do prostokątów), 

- spręŜarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do         0,8 MPa, 
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica 

dysków wirujących  (z drutów stalowych) z prędkością                3000 obr./min nie powinna być 
mniejsza od 200 mm. Szczotki słuŜą do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych 
warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm kauczukowo-
asfaltowych, 

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) 
zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych. 

 
3.3. Skrapiarki 
W zaleŜności od potrzeb naleŜy zapewnić uŜycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej 
stosowanej w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. 
Do większości robót remontowych moŜna stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą 
spryskującą. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić 
operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w załoŜonej ilości (l/m2). 
 
3.4. Betoniarki 
Do mieszania składników szybkowiąŜących mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny być 
zastosowane wolnospadowe betoniarki o pojemności dostosowanej do zakresu wykonywanych robót i 
czasu wiązania mieszanki. Mogą to być betoniarki o pojemności 25, 50 lub 100 litrów. 
 
3.5. Sprzęt do uszczelniania pojedynczych pęknięć nawierzchni 
Do uszczelniania pojedynczych pęknięć nawierzchni oraz otwartych spoin roboczych w warstwie 
ścieralnej naleŜy stosować sprzęt młotków pneumatycznych, oskardów, łomów, drągów stalowych, 
konewek, wiader do wody, łopat, szpadli, ubijaków ręcznych itp. 
. 
3.6. Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na gorąco” lub „na zimno”  
Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek 
mineralno-bitumicznych przy uŜyciu łopat, listwowych ściągaczek (uŜycie grabi wykluczone) i listew 
profilowych. Do zagęszczenia rozłoŜonych mieszanek naleŜy uŜyć lekkich walców wibracyjnych lub 
zagęszczarek płytowych. 
 
3.7. Specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń 
Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń moŜna uŜyć specjalne remontery, wprowadzające pod 
ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową w oczyszczone 
spręŜonym powietrzem uszkodzenia. 
 Urządzenia te nadają się do uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podłuŜnych) pęknięć 
(szerszych od 2 cm) oraz głębokich ubytków i wybojów (powyŜej         3 cm) ale takŜe do wypełniania 
powierzchniowych uszkodzeń i zaniŜeń powierzchni warstwy ścieralnej. Remonter powinien być 
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wyposaŜony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów, silnik o mocy powyŜej 50 kW 
napędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyŜej 65 l/min przy obrotach 2000 obr./min i system 
pneumatyczny z dmuchawą z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu 
(frakcji od 2 do 4 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 8 do 12 mm) duŜej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy 
razem z emulsją. 
Zbiornik emulsji o pojemności 850 l, podgrzewany grzałkami o mocy 3600 W i pompą emulsji o 
wydajności 42 l/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysów na zmianę. 
Remonter powinien być wyposaŜony w układ dostarczania grysu przenośnikiem ślimakowym ze 
standardowego samochodu samowyładowczego, a takŜe w układ do oczyszczania obiegu emulsji 
asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco” 
Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-
05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 
Przy naprawie niewielkich powierzchni, naleŜy transportować gorącą mieszankę mineralno-asfaltową w 
pojemnikach izolowanych cieplnie. 
 
4.3. Transport kruszywa do remontu wybojów głębokich 
Materiały kamienne moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed 
rozpyleniem. 
Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych naleŜy dostosować do wytrzymałości kamienia, 
aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi. 
 
4.4. Transport kruszywa do remontów cząstkowych powierzchniowych 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.5 Transport lepiszczy 
Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna być transportowana zgodnie z EmA-99 [3]. 
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 InŜyniera, dopuszcza się do transportu emulsji beczki lub inne pojemniki stalowe. 

4.7. Transport innych materiałów 
Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Zasady wykonywania robót przy wybojach głębokich przy uŜyciu mieszanki mineralnej 
Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być  zgodne z dokumentacją projektową i SST. W 
przypadku braku wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. wykonanie remontu cząstkowego podbudowy, 
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3. roboty wykończeniowe. 
 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań 
InŜyniera: 
− ustalić lokalizację terenu robót, 
− przeprowadzić czyszczenie nawierzchni z kurzu, błota i innych zanieczyszczeń, do odległości 0,5÷0,7 

m od krawędzi uszkodzenia, z usunięciem zanieczyszczeń poza koronę drogi. 
5.2.2. Uszkodzenia nawierzchni, podlegające remontowi cząstkowemu 
Remontowi cząstkowemu podlegają uszkodzenia nawierzchni tłuczniowej, obejmujące: 
− zapadnięcia i wyboje fragmentów nawierzchni, 
− osiadanie nawierzchni w miejscu przekopów (np. po przełoŜeniu urządzeń podziemnych), wadliwej 

jakości podłoŜa lub podbudowy, niewłaściwego odwodnienia, 
− inne uszkodzenia, deformujące nawierzchnię w sposób odbiegający od jej prawidłowego stanu. 
Najdogodniejszą porą wykonywania remontów cząstkowych są okresy wilgotne na wiosnę i na jesieni. 
Wilgoć ułatwia zrywanie nawierzchni oraz zagęszczanie wykonanych łat. Z uwagi na wygodę ruchu 
zaleca się przeprowadzenie robót wczesną wiosną w celu umoŜliwienia pojazdom korzystania z równej 
nawierzchni przez cały okres lata i jesieni. 
5.2.3. Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego 
Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały obszar 
uszkodzonej nawierzchni oraz część do niej przylegającą w celu łatwiejszego powiązania nawierzchni 
naprawianej z istniejącą. Większą liczbę uszkodzonych fragmentów nawierzchni, znajdujących się blisko 
siebie, łączy się w jeden duŜy fragment przeznaczony do remontu. Zaleca się, aby obrys duŜych 
powierzchni do remontu miał ukośne nachylenie w stosunku do osi drogi. 
Przy wyznaczaniu powierzchni remontu naleŜy uwzględnić potrzeby prowadzenia ruchu kołowego, 
decydując się w określonych przypadkach na remont, np. na połowie szerokości jezdni. 
Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu cząstkowego akceptuje InŜynier. 
5.2.4.  Rozbiórka nawierzchni 
Poprzednio wyznaczoną nawierzchnię remontu cząstkowego oskarduje się ręcznie lub przy uŜyciu 
młotków pneumatycznych w taki sposób, aby uzyskać boczne ściany pionowe. Oskardowanie wykonuje 
się do głębokości wyboju. 
Dla ułatwienia oskardowania w okresie suchym - miejsca podlegające oskardowaniu polewa się wodą 
przynajmniej na jedną godzinę przed oskardowaniem. 
Przy wybojach o powierzchni większej niŜ 1 m2 na dnie wyboju oskarduje się bruzdy o szerokości 6÷8 
cm i głębokości około 5 cm w kratę ukośną do osi drogi o bokach 0,3÷0,7 m. 
5.2.5. Wypełnienie wyboju materiałem 
Wyoskardowany luźny materiał naleŜy z wyboju usunąć i przesortować za pomocą sit lub grabi na 
tłuczeń, kliniec, miał kamienny oraz części nieprzydatne do robót naprawczych. 
Miejsce przeznaczone do remontu naleŜy dokładnie oczyścić i zwilŜyć wodą. Na spód wyboju naleŜy 
ułoŜyć przesortowany tłuczeń pochodzący z wyoskardowania pod warunkiem, Ŝe nie jest on zaokrąglony. 
Następnie układa się świeŜy tłuczeń, pochodzący z tego samego surowca skalnego, z którego była 
wykonana nawierzchnia, w takiej ilości, aby ze względu na zagęszczenie, wystawał nad otaczającą 
nawierzchnię 1,5÷2 cm. Tłuczeń powinien mieć wymiary 0-63 mm zaleŜnie od głębokości wyboju. 
Po obfitym zwilŜeniu tłucznia, zagęszcza się go, postępując od krawędzi łaty ku środkowi. Zagęszczanie 
moŜna wykonywać ubijakami ręcznymi, zagęszczarkami płytowymi lub przy duŜej liczbie wybojów - 
lekkim walcem. 
Następnie naleŜy rozścielić kliniec o wymiarach 12,8÷20 mm z tego samego kamienia co tłuczeń. MoŜna 
uŜyć równieŜ i stary kliniec z wyoskardowanej nawierzchni, który wykazuje lepsze właściwości 
cementujące. Kliniec po polaniu wodą ubija się lub wałuje. Następnie rozściela się kliniec o uziarnieniu 
6,3÷12,8 mm, ubija lub wałuje, obficie polewając wodą. W końcu, dla ochrony remontowanej 
powierzchni, pokrywa się ją miałem  kamiennym 0÷4 mm lub piaskiem gruboziarnistym (poŜądane aby 
zawierał około 10% części gliniastych) i ponownie zalewa wodą. 
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Remont cząstkowy powinien być tak wykonany, Ŝeby łata wykazywała silne i całkowite złączenie ze 
starą nawierzchnią, a materiały kamienne wbudowane w łatę były silnie ze sobą zazębione i zaklinowane. 
Łata powinna być wykonana około 1 cm ponad otaczającą nawierzchnię, ze względu na komprymowanie 
pod ruchem. 
5.2.6. Unikanie błędów przy wykonywaniu remontu cząstkowego 
Zaleca się przy wykonywaniu remontu cząstkowego unikanie następujących błędów: 
− wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni według prostych kształtów geometrycznych (np. 

prostokątów), gdyŜ zwiększa to powierzchnię łat i powoduje niepotrzebne niszczenie dobrze 
zachowujących się części starej nawierzchni, 

− wycinania (oskardowania) zbyt głębokiego miejsc wybojów, gdyŜ głębokość oskardowania nie 
powinna być większa niŜ głębokość wyboju, z zastrzeŜeniem, Ŝe głębokość po oskardowaniu powinna 
wynosić około 1,5 średnicy uŜywanego do remontu tłucznia, 

− nieoskardowania dna wybojów, gdyŜ powoduje to niedostateczne powiązanie warstwy tłucznia z 
istniejącą nawierzchnią, 

− nieczyszczenia wyboju po oskardowaniu, gdyŜ tłuczeń sypany w kurz i błoto w wyboju ma trudności 
we właściwym zaklinowaniu się, 

− niedostatecznego zagęszczania tłucznia wypełniającego wybój, gdyŜ tłuczeń luźny w wyboju zostanie 
w krótkim czasie rozrzucony kołami pojazdów, 

− niepolewania wodą tłucznia i klińca podczas ubijania, gdyŜ tarcie między ziarnami kruszywa jest zbyt 
duŜe i tłuczeń nie daje się naleŜycie zagęścić i tłuczeń zostanie wyrwany kołami samochodów, 

− uŜywania zamiast klińca niewłaściwego materiału klinującego (np. ziemi z poboczy), co 
spowodowane jest błędnie pojętą oszczędnością, a skutkuje stratą zwięzłości naprawionej łaty przez 
koła wyrywające z łaty tłuczeń, 

− wykonywania powierzchni łaty równo z istniejącą nawierzchnią, gdyŜ po skomprymowaniu przez 
ruch łata znajdzie się poniŜej nawierzchni, a w zagłębieniu zatrzyma się woda, powodując rozmakanie 
łaty i wyrywanie klińca przy przejeździe koła, 

− podniesienia nadmiernego powierzchni łaty ponad istniejącą nawierzchnię, gdyŜ podniesienie 
pozostałe po zajeŜdŜeniu będzie niemiłe dla kierowców samochodów, 

− uŜywanie do remontu tłucznia i klińca o twardości róŜniącej się od twardości tłucznia w istniejącej 
nawierzchni, gdyŜ łata będzie ulegała mniejszemu lub większemu ścieraniu niŜ otaczająca jezdnia, co 
spowoduje niekorzystne zagłębienie lub podwyŜszenie nad jej powierzchnię, 

− stosowania w łacie klińca z innego gatunku kamienia niŜ tłuczeń (innej twardości) co powoduje, Ŝe 
tłuczeń nie da się naleŜycie zaklinować. 

5.2.7.  Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót 
wykończeniowych naleŜą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków 
terenowych, takie jak: 
− usunięcia urządzeń regulacji ruchu, 
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
5.3. Przygotowanie nawierzchni do naprawy  
Po ustaleniu zakresu uszkodzeń i prawdopodobnych przyczyn ich powstania naleŜy ustalić sposób 
naprawy. 
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do 
naprawy naleŜy wykonać bardzo starannie przez: 
- pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na głębokość 

umoŜliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. 
prostokąta, 

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 
- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, Ŝwiru, piasku i 

pyłu. 
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5.4. Uszczelnianie pojedynczych pęknięć nawierzchni 
 
RozróŜnia się następujące metody uszczelniania spękań: 
a) uszczelnianie pasmowe, polegające na wypełnianiu gorącą zalewą przestrzeni między oczyszczonymi, 

podgrzanymi i nadtopionymi lancą gorącego powietrza, ściankami pęknięcia, z jednoczesnym 
uformowaniem nad pęknięciem paska zalewy o grubości około 1,5 mm i szerokości zaleŜnej od 
stopnia degradacji nawierzchni przy pęknięciu. 
Przy niespękanych krawędziach warstwy ścieralnej obok pęknięcia, wystarczy uformowanie pasma 
zalewy o szerokości od 60 do 70 mm, zaś przy widocznych włoskowatych, zapoczątkowanych 
pęknięciach obok zasadniczego pęknięcia, naleŜy zwiększyć szerokość uszczelniającego pasma nawet 
do 20 cm. 
Przy większym zdegradowaniu warstw bitumicznych wokół pęknięcia naleŜy wyfrezować uszkodzone 
fragmenty nawierzchni specjalnymi frezarkami (o szerokości walca frezującego 300, 350 lub 500 mm) 
i odbudować warstwę nową mieszanką mineralno-asfaltową o zbliŜonym składzie do składu i 
właściwości istniejącej warstwy ścieralnej, a po jej zagęszczeniu i ostygnięciu wyfrezować szczeliny 
(szer. od 12 do        15 mm i głębokości 25 mm) nad istniejącym pęknięciem i uszczelnić je metodą 
opisaną niŜej (5.3.b lub 5.3.c). 
Po uformowaniu paska gorącej zalewy naleŜy posypać go materiałem suchym, czystym 
drobnoziarnistym (cementem, mączką kamienną, piaskiem łamanym lub mieszanką drobną 
granulowaną o uziarnieniu od 1 do 2 mm). Nie powinno się stosować kruszywa o uziarnieniu 
większym od 2 mm ze względu na tworzenie się widocznych nierówności na jezdni (np. przy 
posypywaniu grysem o uziarnieniu od 1 do 3 mm gorącej zalewy w poprzecznych pęknięciach, 
dodatkowe nierówności w kierunku podłuŜnym, spowodowane uszczelnianiem, wzrosną z 1,5 mm do 
3,0 mm). 

b) uszczelnianie spękań poszerzonych frezarką 
Spękania o rozwartości ścianek mniejszej od 8 mm (a w przypadku odległości pęknięć poprzecznych 
mniejszej od 4 metrów przy rozwartości ścianek mniejszej od 6 mm), przed wypełnieniem ich gorącą 
zalewą, naleŜy poszerzyć frezarką mechaniczną do szerokości co najmniej 12 mm, na głębokość 25 
mm. 
Poszerzone pęknięcie naleŜy dokładnie oczyścić mechaniczną szczotką z wirującym dyskiem z drutów 
stalowych, a następnie (jeśli wg zaleceń producenta lub aprobaty technicznej zachodzi taka potrzeba) 
zagruntować gruntownikiem (roztworem środka zwiększającego przyczepność). Po odparowaniu 
rozpuszczalnika z gruntownika naleŜy zalać szczelinę gorącą zalewą do poziomu powierzchni 
warstwy ścieralnej, jeśli roboty uszczelniające wykonywane są w porze letniej kiedy występują 
wysokie temperatury. Przy temperaturach niŜszych, ale zawsze powyŜej +5oC, naleŜy pozostawić nad 
pęknięciem menisk wklęsły by umoŜliwi ć wyciskanie zalewy, w porze gorącego lata, do poziomu 
powierzchni warstwy ścieralnej. 

c) metoda kombinowana, która ma taki sam zakres stosowania jak metoda opisana w punkcie 5.3.b, lecz 
zamiast stosowania szczotek mechanicznych do oczyszczania poszerzonych pęknięć oraz powlekania 
gruntownikiem ścianek poszerzonego pęknięcia, stosuje się lancę gorącego powietrza, którą czyści się 
poszerzone pęknięcie, podgrzewa     i nadtapia asfalt z jego ścianek i krawędzi, co zapewnia bardzo 
dobrą przyczepność zalewy do ścianek i krawędzi pęknięcia. 

 
5.5.  Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi 

„na gorąco” lub „na zimno”  
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.3), naleŜy spryskać dno i 
boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m2 - przy 
stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”, zaś przy zastosowaniu mieszanek 
mineralno-asfaltowych „na gorąco” - zamiast spryskania bocznych ścianek naprawianego uszkodzenia 
alternatywnie moŜna przykleić samoprzylepne taśmy kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8). 
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy rozłoŜyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew 
profilowych. W Ŝadnym wypadku nie naleŜy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do 
przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo 
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spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułoŜona z pewnym nadmiarem, by po jej 
zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. 
RóŜnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością 
powyŜej 60 km/h, nie powinny być większe od 4 mm. RozłoŜoną mieszankę naleŜy zagęścić walcem lub 
zagęszczarką płytową. 
Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni naleŜy zapewnić odpowiedni opór boczny dla 
zagęszczanej warstwy i dobre międzywarstwowe związanie. 
JeŜeli wybój nastąpił wokół pęknięcia poprzecznego lub podłuŜnego, to po jego naprawieniu naleŜy 
niezwłocznie wyfrezować nad pęknięciem w wykonanej łacie szczelinę o szerokości 12 mm i głębokości 
25 mm, a następnie wypełnić ją zalewą asfaltową, zgodnie z OST D-05.03.15 „Naprawa (przez 
uszczelnienie) podłuŜnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”. 
 
5.6.  Uzupełnianie ubytków ziaren kruszywa i zaprawy na powierzchni warstwy ścieralnej 

5.6.1.Uzupełnianie ubytków zaprawy na powierzchni warstwy ścieralnej mieszankami mineralno-
asfaltowymi do wypełnienia  

Mieszanki do wypełniania porów, składając się z drobnoziarnistego piasku, wypełniacza i asfaltu 
upłynnionego ze środkiem adhezyjnym, mogą wnikać w czyste pory w warstwie ścieralnej i nieco 
rozpuszczać (zmiękczać) asfalt w powierzchniowej warstwie nawierzchni tak, Ŝe zapewnia to mocne 
połączenie mieszanki z podłoŜem. 
Mieszanki naleŜy stosować przy suchej pogodzie i temperaturze powietrza powyŜej 5oC. PodłoŜe musi 
mieć oczyszczone pory i być suche. 
Mieszankę nanosi się bardzo cienką warstwą (od 0,8 do 1,3 kg/m2) i bardzo energicznie ściąga się ją 
listwami. Bezwzględnie naleŜy unikać wypełniania wybojów tą mieszanką, gdyŜ w tych miejscach proces 
odparowywania rozpuszczalnika trwałby bardzo długo i powodował obniŜenie stabilności warstwy w 
takim miejscu. 
Po około 10 do 20 minutach od rozłoŜenia mieszanki naleŜy równomiernie posypać ją czystym piaskiem 
łamanym od 1 do 2 mm lub grysem od 2 do 4 mm w ilości od 3 do  5 kg/m2. Po tym zabiegu moŜna 
oddać nawierzchnię do ruchu. 

5.6.2.Uzupełnianie ubytków ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej techniką 
sprysku lepiszczem i posypania grysem 

Technologia uzupełniania ubytków ziarn,  kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak przy pojedynczym 
powierzchniowym utrwaleniu, wg  OST D-05.03.09 „Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo 
utrwalana” i warunki opisane w tej OST powinny być przestrzegane. Technologia ta nie dotyczy dróg o 
kategorii ruchu od KR3 do KR6. 
W zaleŜności od ilości miejsc z ubytkami i wielkości ubytków naleŜy stosować odpowiedni sprzęt do ich 
naprawy. 
Przy większych powierzchniach uszkodzonych naleŜy stosować remonter wykonujący przy jednym 
przejściu maszyny, sprysk lepiszczem (kationową emulsją asfaltową), posypanie grysem granulowanym i 
wciśnięcie go w lepiszcze. 
Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych naleŜy zastosować specjalny remonter natryskujący pod 
ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową. Remonter ten 
umoŜliwia oczyszczenie naprawianego miejsca spręŜonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą 
dyszę natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy uŜyciu tej samej 
dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją W 
końcowej fazie naleŜy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm. 
W zaleŜności od tekstury naprawianej nawierzchni naleŜy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 
2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm). 
NaleŜy przyjmować 12kg/m2 grysów granitowych lub bazaltowych i 1,5kg/m2 emulsji kationowej 
szybkorozpadowej modyfikowanej 75 
Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu moŜe odbywać się ruch samochodowy. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz 
wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je InŜynierowi 
do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania przy uszczelnianiu spękań nawierzchni 

W czasie robót naleŜy badać szerokość i głębokość oraz czystość spękań po oczyszczeniu. Wizualnie i 
dotykiem naleŜy sprawdzić, czy oczyszczone ścianki spękania nie zawierają Ŝadnych niezwiązanych 
okruchów mieszanki mineralno-asfaltowej, ziarn kruszywa, pyłów oraz śladów wilgoci, a takŜe śladów i 
plam olejowych. JeŜeli występują jakiekolwiek ślady wilgoci naleŜy je usunąć lancą gorącego powietrza. 
Plamy olejowe naleŜy wytrawić odpowiednimi rozpuszczalnikami.JeŜeli ścianki oczyszczonego 
pęknięcia są pokrywane gruntownikiem naleŜy sprawdzić dotykiem czy naniesiona warstewka środka 
zwiększającego przyczepność nie zawiera nieodparowanych cząstek rozpuszczalnika (zagruntowane 
ścianki przy pocieraniu palcem nie powinny wykazywać objawów ścierania gruntownika).NaleŜy stale 
sprawdzać makroskopowo barwę i konsystencję zalewy oraz wskazania czujników temperatury zalewy i 
oleju grzewczego. W razie jakichkolwiek wątpliwości naleŜy pobrać do dwóch jednolitrowych, czystych 
metalowych puszek (z przykrywkami) próbki zalewy i dostarczyć je wraz z kopią świadectwa badania 
(producenta) do właściwego laboratorium celem wykonania badań kontrolnych.Po zalaniu pęknięć naleŜy 
wizualnie sprawdzić prawidłowość ich wypełnienia zalewą. JeŜeli gorącą zalewę posypano materiałem 
drobnoziarnistym, to naleŜy sprawdzić makroskopowo czy materiał ten równomiernie pokrywa zalaną 
powierzchnię spękania. 

6.3.2.  Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych 

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń naleŜy kontrolować: 
- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie 

wykonywany remont uszkodzonego miejsca, 
- skład wbudowywanych mieszanek: 

- betonu asfaltowego, zgodnie z OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”, 
- asfaltu lanego, zgodnie z OST D-05.03.07 „Nawierzchnia z asfaltu lanego”, 
- mineralno-asfaltowych „na zimno”, zgodnie z OST D-05.03.06 „Nawierzchnia z mieszanek 

mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych „na zimno”, 
- mieszanek mineralno-emulsyjnych, w zaleŜności od uziarnienia mieszanki mineralnej, co 

najmniej  jedno badanie na kaŜde rozpoczęte 10 000 kg przy mieszankach o uziarnieniu od 0 
do 1 mm, na kaŜde 30 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 3 mm i dalej odpowiednio: na kaŜde 50 
000 kg przy uziarnieniu od 0 do 5 mm i na kaŜde 80 000 kg przy uziarnieniu od 0 do 8 mm 
(uziarnienie           i ilość lepiszcza), 

- mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno” do powierzchniowego wypełniania ubytków 
zaprawy (porów) - na kaŜde rozpoczęte 10 000 kg co najmniej jedno badanie składu mieszanki 
(uziarnienie i ilość lepiszcza), 

- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie, 
- równość naprawianych fragmentów - kaŜdy fragment 
RóŜnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 
4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyŜej 60 km/h           i od 6 mm dla dróg o prędkości poniŜej 60 
km/h, 
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze 

spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź 
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otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm, jeśli warstwę wypełniającą wykonano z mieszanki mineralno-
asfaltowej „na zimno” (o długim okresie składowania). Przy innych rodzajach mieszanek, które są 
mniej podatne na dogęszczenie poziom warstwy wypełniającej ubytek powinien być wyŜszy od 
otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
-jednostką obmiaru robót polegających na naprawie ubytków mieszanka mineralno-bitumiczną  o   
 głębokości równej nawierzchni jest m2 (metr kwadratowy)  
-jednostką obmiaru wybojów o duŜej głębokości sięgającej warstw podbudowy mieszanką mineralno- 
 bitumiczną jest tona /Mg/ 
- jednostką obmiaru wybojów głębokich mieszanką mineralną jest m3 /metr sześcienny/ 
-jednostką obmiaru remontów powierzchniowych przy uŜyciu grysów i emulsji jest tona /Mg/ 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami InŜyniera, jeśli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: 
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna i krawędzi, 

usunięcie wody), 
- ew. spryskanie dna i boków emulsją asfaltową, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 ubytków mieszanką mineralno-bitumiczną obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wywóz odpadów, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 
- wycięcie ubytku piłą lub oskardowanie 
- oczyszczenie powierzchni 
- przesmarowanie dna ubytku i krawędzi emulsją kationową lub asfaltem upłynnionym 
- wypełnienie ubytku mieszanka mineralno-bitumiczną o uziarnieniu w zaleŜności od głębokości ubytku 
- zagęszczenie ubytku zagęszczarkami mechanicznymi lub walcami stalowymi typu lekkiego 
- oblanie krawędzi łaty emulsją kationową lub asfaltem upłynnionym wraz z przesypwniem piaskiem 

gruboziarnistym 
- pomiary i badania laboratoryjne, 
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 
 
Cena wbudowania 1 tony mieszanki mineralno-bitumicznej wyboju obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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- oznakowanie robót, 
- wywóz odpadów, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 
- wycięcie ubytku piłą lub oskardowanie 
- oczyszczenie powierzchni 
- przesmarowanie dna ubytku i krawędzi emulsją kationową lub asfaltem upłynnionym 
- wypełnienie ubytku mieszanka mineralno-bitumiczną o uziarnieniu w zaleŜności od głębokości ubytku 
- zagęszczenie ubytku zagęszczarkami mechanicznymi lub walcami stalowymi typu lekkiego 
- oblanie krawędzi łaty emulsją kationową lub asfaltem upłynnionym wraz z przesypwniem piaskiem 

gruboziarnistym 
- pomiary i badania laboratoryjne, 
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 
 
Cena wbudowania 1 m3 mieszanki mineralnej wyboju głębokim obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wywóz odpadów, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 
- przesmarowanie dna ubytku i krawędzi emulsją kationową lub asfaltem upłynnionym 
- zagęszczenie ubytku zagęszczarkami mechanicznymi lub walcami stalowymi typu lekkiego 
- wypełnienie wyboju głębokiego tłuczniem lub klińcem 
- pomiary i badania laboratoryjne, 
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 
 
Cena wbudowania 1 tony emulsji przy remontach powierzchniowych przy uŜyciu grysów i emulsji jest 
obejmuje: 
-    oczyszczenie nawierzchni bitumicznej z wszelkich zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych 
-    oczyszczenie spękań spręŜonym powietrzem 
-    wysuszenie nawierzchni bitumicznej na wysokości spękań 
-   skropienie spękań emulsją 
-   przesypanie spękań grysami 
-   zawałowanie naprawy 
-   remont remonterm 
-   pielęgnacja zabiegu 
 
10. przepisy związane 

10.1. Normy 
1. PN-B-

11112:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

2. PN-S-
96025:2000 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

 
10.2. Inne dokumenty 

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 
60. IBDiM, Warszawa, 1999. 

 


