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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

D - M - 00.00.00 
  

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem przebudowy – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi 
Sokolniki tj. droga powiatowa nr 4719 E na działce nr 1444, dł. odcinka – 1,500 km 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 . 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

niżej wymienionymi specyfikacjami: 

 

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach I-V  kategorii 

D.02.03.01 Wykonanie nasypów 

D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych 

D.04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 

D.05.03.05 Nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego 

D-05.03.08  Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalona 

 

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

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów 

łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

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

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

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

dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego. 

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

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

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

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

dzielącymi jezdnie. 

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

1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 

mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 
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1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 

 i skarpami rowów. 

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

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

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

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

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

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

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

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego. 

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

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

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

atmosferycznych. 

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

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 

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

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

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

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 

mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

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

działania mrozu. 

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

warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

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

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

lub obiektu mostowego. 

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.23. 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. 

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 

budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 

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

1.4.27. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

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

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

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

1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 

połączenia. 
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1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.35. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych 

form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.37. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 

1.4.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami 

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną 

ustroju niosącego. 

1.4.39. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 

rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji 

przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

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

wykonania. 

1.4.41. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego. 

1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 

komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.43. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 

może 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 Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

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

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

komplety ST. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

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

na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy 

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

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

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

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

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

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

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

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

a)     Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod   ruchem”) 

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

określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 

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

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

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

 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 Inżyniera. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 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, że jest włączony w 

cenę umowną. 

1.5.5. 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. 

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

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Materiały wykorzystywane na budowie powinny posiadać orzeczenie wydane przez Laboratoria 

Drogowe, potwierdzające ich przydatność do wykonywania robót, zgodnie z przewidzianą technologią, a także 

inne dowody jakości, takie jak : atesty, wyniki testów prowadzonych w  laboratoriach wykonawcy. Wszystkie 

materiały, na które nie ma polskich norm PN lub BN muszą posiadać dokument wydany przez  Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów pt. „Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i 

mostowym”. Za jakość zastosowanych materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Materiały 

przeznaczone do wbudowania podlegają akceptacji przez Inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia, że 

materiały nie odpowiadają wymogom, należy zabronić ich wbudowania oraz usunąć z budowy, a wybudowane 

odcinki rozebrać. 

2.2. 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 właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

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

uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

 Stosowany na budowie sprzęt powinien być sprawny technicznie, zaś jego parametry zapewniać 

wykonawstwo robót, zgodnie z reżimem technologicznym i kryteriami jakości. Sprzęt należy wyposażyć w 

sygnalizację świetlno-błyskową barwy żółtej, widoczną z odległości 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza. 

4. TRANSPORT 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Pracujące na budowie 

środki transportowe muszą być w pełni sprawne technicznie, zaakceptowane do przewozu danego asortymentu 

materiałów przez Inżyniera. Zdolność przewozowa dostosowana do wydajności maszyny wiodącej. 
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 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

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

przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

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

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

odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

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

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót. W czasie 

wykonywania robót należy ściśle przestrzegać obowiązujących reżimów technologicznych. 

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

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

Wykonawca. Wykonawca powinien opracować projekt organizacji robót i harmonogram budowy 

uwzględniający wszystkie warunki realizacji robót /organizacja ruchu na drodze, oznakowanie robót/ 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

 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, 

- wyposażenie 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 także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem 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 

założoną jakość robót. 

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

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

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST 

 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, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

   

6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Badania, pomiary i 

kontrole należy przeprowadzać w następujących fazach: 

                 A/ badania i kontrole przed przystąpieniem do wykonania robót – realizowane przez Wykonawcę przy  

udziale Inżyniera. 

                 B/ badania, pomiary i kontrole wykonywane podczas prowadzenia robót – polegające na sprawdzeniu 

na bieżąco przez Inżyniera jakości  używanych przez Wykonawcę materiałów, zgodności wykonywanych robót 

z projektem i wymogami ST. 

                 C/ badania i pomiary wykonywane po zakończeniu robót – dokonuje Inżynier wspólnie z wykonawcą. 

6.5. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

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

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

Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

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

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

dokonane 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 Inżyniera. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

 (2) Rejestr obmiarów 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 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 każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 

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

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie oraz rzeczywistą ilość wbudowanych materiałów. Obmiar 

robót winien uwzględniać zakres robót objętych umową oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane, których 

konieczność wykonania została uzgodniona w czasie wykonawstwa robót pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w umowie /warunkach kontraktu/. Sporządzony 

obmiar Wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie określonym w umowie. Wyniki obmiaru należy porównać z 

dokumentacją projektowo-kosztorysową w celu określenia różnic w ilości robót i materiałów.   

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich  ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Ustalenia dotyczące odbioru 

Inżynier dokumentuje wpisem do dziennika budowy.    

8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

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

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i  ST. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 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 
 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. recepty i ustalenia technologiczne, 

3. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
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4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z  ST i ew. PZJ, 

6. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z  ST i PZJ, 

7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

8. 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. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

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

teren budowy, 

-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

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). 
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D-01.01.01 

 
ODTWORZENIE  TRASY 

I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. WSTĘP 
 

1.1.Przedmiot  ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów 

wysokościowych przy wykonaniu przebudowy – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów 

rolnych w obrębie wsi Sokolniki, tj. droga powiatowa nr 4719 E na działce nr 1444, dł. 

odcinka – 1,500 km 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie  

w terenie przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   

 i punktów wysokościowych, 

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

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy 

i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Do utrwalenia punktów trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem, bolce 

stalowe, farbę chlorokauczukową.  
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3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

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

sprzęt geodezyjno – pomiarowy. 

 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 

powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 
4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

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

transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane wg dokumentacji technicznej. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 

przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 

dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Punkty trasy i 

inne punkty powinny być zastabilizowane w sposób trwały. 

 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 

należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Wyznaczenie położenia obiektów mostowych 
 Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w terenie 

poprzez: 

a) wytyczenie osi obiektu, 

b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić zgodnie z przyjętą w pracach geodezyjnych procedurą. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie – 1,500 km 
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

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

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 

3.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4.Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D-01.02.04 
 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ 
I PRZEPUSTÓW 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

przy wykonaniu przebudowy – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 

wsi Sokolniki, tj. droga powiatowa nr 4719 E na działce nr 1444, dł. odcinka – 1,500 km 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

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

z rozbiórką: 

- warstw nawierzchni, 

- warstw podbudowy, 

1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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. 

 
3. SPRZĘT 
 

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

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 

może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- spycharki, 

- ładowarki, 

- żurawie samochodowe, 

- samochody ciężarowe, 

- zrywarki, 
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- młoty pneumatyczne, 

- piły mechaniczne, 

- frezarki nawierzchni, 

- koparki. 

 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu 

budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją 

projektową, ST lub wskazanych przez Inżyniera. 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

ST lub przez Inżyniera. 

 W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, 

należy spełnić warunki określone w OST D-05.03.11 „Recykling”. 

 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 

Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez 

Inżyniera. 

 Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być 

usunięte z terenu budowy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 

 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg  jest: 

- dla podbudowy z kruszywa - m
2
 (metr kwadratowy) – 158,00 m2 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”            

pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni i podbudowy: 

− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 

− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z 

ułożeniem na poboczu, 

− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1.BN-77/8931-12                      Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D - 02.01.01 

 
WYKONANIE  WYKOPÓW 

W  GRUNTACH   I -V  KATEGORII 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii przy wykonaniu przebudowy – 

modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Sokolniki, tj. droga 

powiatowa nr 4719 E na działce nr 1444, dł. odcinka – 1,500 km 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych w czasie budowy lub modernizacji dróg. 

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami 

1.4.1. Głębokość wykopu – odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, 

mierzona w kierunku pionowym. 

1.4.2. Wykop płytki – wykop którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 

1.4.3. Wykop średni – wykop którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

1.4.4. Wykop głęboki – wykop o głębokości  przekraczającej 3m 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  zgodność  

z dokumentacją projektową , ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w ST D.00.00.00. 

2. MATERIAŁY  

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST  D-00.00.00. 

„Wymagania ogólne. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą 

ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST D-00.00.00. „ 

Wymagania gólne ” 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby 

umożliwić odpływ wód z wykopu. Wody opadowe należy odprowadzić rowami poza teren 

robót. Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności 

określonych w p. 5.3. Grunt z wykopu przeznaczony na wbudowanie w nasyp. 
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5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is). Jeżeli 

grunty rodzime w wykopach nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed 

ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości  Is. 

  Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w  ST, proponuje Wykonawca  

i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

5.3 Dokładność wykonania wykopów 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może być 

większe niż 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 

może przekraczać +1cm oraz –3cm. Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni 

wykopu nie może przekraczać 10cm przy pomiarze łatą metrową, albo powinny być spełnione 

wymagania dotyczące równości określone przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 
 Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 

5.2. 

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 m

3
 (metr sześcienny) wykonanego wykopu i uwzględnia 

niżej wymienione elementy składowe obmierzane wg innych jednostek: m2- -plantowanie 

Całkowita objętość wykopu jest obliczana z przekrojów poprzecznych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00. pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m

3
 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 
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− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

− zagęszczenie powierzchni wykopu ,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

− rozplantowanie urobku na odkładzie ,  

− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

− rekultywację terenu. 

9.3. Szczegółowe warunki płatności obejmują 
- wykopy mechaniczne z transportem samochodami samowyładowczymi na odl. 1 km – 

255,00 m3 
- plantowanie ( obrobienie na czysto ) skarp i dna wykopu – 1.480,00 m2 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w ST D-00.00.00. pkt 10. 
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D - 02.03.01 
 

WYKONANIE NASYPÓW 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru nasypów przy wykonaniu przebudowy – modernizacji drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w obrębie wsi Sokolniki, tj. droga powiatowa nr 4719 E na działce nr 

1444, dł. odcinka – 1,500 km 

1.2. Zakres stosowania ST 
  Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

ziemnych w czasie przebudowy -  modernizacji drogi i obejmuje wykonanie nasypów.  

1.4. Określenia podstawowe 
 Podstawowe określenia zostały podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

OST D-02.00.01 pkt 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 
 Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1 w OST 02.03.01 

 Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 

określone w PN-S-02205 [4]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w OST D-02.00.01           

pkt 3. Roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów prowadzone będą przy użyciu 

dowolnego sprzętu mechanicznego, po zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-02.00.01 pkt 5. 

5.2. Ukop i dokop 
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być zaakceptowane przez Inżyniera i tak dobrane 

żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak najmniejszych odległościach. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 
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 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z 

uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2. 

5.3.2. Zasady wykonania nasypów 

5.3.2.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu warunków w punkcie 5.3.3.1 

Ogólne zasady wykonywania nasypów OST D-02.03.01. 

5.3.3. Wykonanie nasypów nad przepustami 

 Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu 

z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie 

przepustów z innych poprzecznych elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) 

wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania 

nasypu w obrębie  przekopu należy   uwzględnić wymagania określone w p. 5.3.3.6.  

OST D-02.03.01 

5.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie dreszczów. 

 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 

wartości. 

 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy 

gruntu. 

5.3.5. Zagęszczenie gruntu 

5.3.5.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 

zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. 

 Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego 

osi. 

5.3.5.2. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 

zaleca się określić dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi 

w punkcie 5.3.4.5. OST D 02.03.01.  

5.3.5.3. Wilgotność gruntu 

 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 

z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 

5.3.5.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 

określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia zgodnego z tablicą nr 4 OST D 

02.03.01. 

5.4. Odkłady 
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

 Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi 

materiałami, które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą 

wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

 Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 
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a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 

wbudowania, 

b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z 

budową trasy drogowej, 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów 

 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 

wymaganiami określonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 ogólnej specyfikacji D-02.03.01 i w 

dokumentacji projektowej. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

c) badania zagęszczenia nasypu, 

d) pomiary kształtu nasypu. 

6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 

próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 

pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m
3
. W każdym 

badaniu należy określić następujące właściwości podane w ogólnej specyfikacji D-02.03.01 

punkt 6.3.2 

6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

wykonać zgodnie z punktem 6.3.3 ogólnej specyfikacji D-02.03.01. 

6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

a) Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 

zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z 

wartościami określonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4 ogólnej specyfikacji D-02.03.01. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m

3
 (metr sześcienny) wykonanego nasypu 

  Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie 

obliczeń z przekrojów poprzecznych. 

- nasypy formowane ręcznie z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi – 252,00 m3 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru podano w OST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-02.00.01 pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m

3
 nasypów obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− oznakowanie robót, 

− pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki 

transportowe, 

− transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 

− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

− zagęszczenie gruntu, 

− profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

− wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

− rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 

− odwodnienie terenu robót, 

− wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w OST D-02.00.01. 
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D - 04.04.04 
 

PODBUDOWA  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO 
 
1. WSTĘP 
 

1.1.Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego 

przy wykonaniu przebudowy – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 

wsi Sokolniki, tj. droga powiatowa nr 4719 E na działce nr 1444, dł. odcinka – 1,500 km 

1.2. Zakres stosowania ST 
 specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 

 Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 

dokumentacji projektowej, jako: 

 - podbudowę pomocniczą, 

 - podbudowę zasadniczą. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z 

jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

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

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D -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 

ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 

[9], są: 

- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 

- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.3. Wymagania dla kruszyw 
 Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-

11112 [8]: 

- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

lub mieszanki z kruszywa łamanego od 0 do 63 mm 

 Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane 

spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną określone w ST. 



 

23 

 

 Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], 

określonymi dla: 

- klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, 

- klasy II i III       - dla podbudowy pomocniczej. 

 Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować 

kruszywo gatunku co najmniej 2. 

2.4. Woda 
 Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być 

studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 

 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 

b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 

c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 

d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa 

grubego klińcem, 

e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 

f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 

g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

 

1. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 

nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 

2. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w ST D-

04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

 Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 

nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod 

podbudową tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie 

podłoża. 



 

24 

 

 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym 

gruntem podłoża warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek 

nieprzenikania cząstek drobnych. 

5.3. Wbudowywanie kruszywa 
 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu 

mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość 

warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości 

powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 

5.4. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 

utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

 

3. KONTROLA JAKOŚCI 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 kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości powinny być 

wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i 

zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w 

obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 
6.4.1. Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 

+10 cm, -5 cm. 

 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 

szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 

dokumentacji projektowej. 

6.4.2. Równość podbudowy 

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11].  

 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  

 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 
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 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.5. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych 

dróg. 

6.4.6. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

 

4. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m

2
 (metr kwadratowy)  

- wykonanej podbudowy górnej z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 5.550,00 m2 
 

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

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

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

pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D -00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m

2
 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 

- rozłożenie kruszywa, 

- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

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

ziarnowego 

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

  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
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  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 

  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 

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

kamiennego 

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

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 

 

10.2. Inne dokumenty 
 Nie występują. 
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D-04.03.01 
 

OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE 
 WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH 

 
1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

przy wykonaniu przebudowy – modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie 

wsi Sokolniki, tj. droga powiatowa nr 4719 E na działce nr 1444, dł. odcinka – 1,500 km 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem 

następnej warstwy nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D -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 

ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

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

pkt 3. 

3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
 Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- szczotek mechanicznych, 

- sprężarek, 

- zbiorników z wodą, 

- szczotek ręcznych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D -00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

 

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

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota 

i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W 

miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 

- m
2
 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni – 5.550,00 m2 

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

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

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  

pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D -00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m

2
  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

- mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z 

ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,  

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 

 Cena  1 m
2
 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

- podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

 

11.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w ST D-00.00.00. pkt 10. 
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D-05.03.05 

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z 

betonu asfaltowego [warstwa ścieralna] przy wykonaniu przebudowy – modernizacji drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Sokolniki, tj. droga powiatowa nr 4719 E na 

działce nr 1444, dł. odcinka – 1,500 km 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem  

- warstwy ścieralnej gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 mm wg PN-S-96025:2000 [10] 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o 

określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 

asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca 

określone wymagania. 

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

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. i OST D - 05.03.05. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 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 

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. oraz OST D-05.03.05 pkt.2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, 

− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 

− skrapiarek, 

− walców lekkich, średnich i ciężkich , 
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− walców stalowych gładkich , 

− walców ogumionych, 

− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 

− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 

 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 

4.2.2. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 

materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

 Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3 Kruszywo 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 

kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z 

przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 

 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z 

jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 

wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w 

obecności Inżyniera 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 założeniami projektowymi. 

 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3  OST 

D-.05.03.05. 
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 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7 w  OST D-05.03.05 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 

próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w 

tablicy 4 lp. od 1 do 5. OST D-05.03.05. 

 Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania 

podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8. OST D-05.03.05. 

 
5.3. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i 

równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  

5.4. Warunki przystąpienia do robót 
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 

otoczenia jest nie niższa od +5
o
 C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 10

0
 C dla 

wykonywanej warstwy grubości  ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-

asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 

16 m/s). 

5.6. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w 

układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 

dokumentacją projektową. 

 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 

temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. 

 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie. Początkowa 

temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 

- dla asfaltu D 50  130
o
 C, 

- dla asfaltu D 70  125
o
 C, 

- dla asfaltu D 100 120
o
 C, 

 

 Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, 

wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej        

i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi 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 11. OST D-05.03.05. 

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. Dopuszcza się 

wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 
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6.3.3. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 

wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 

zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

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

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z 

betonu asfaltowego podaje tablica 12. OST D-05.03.05. 

6.4.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z 

dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, 

nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna 

być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej 

jednak niż 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-

68/8931-04 [11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. OST D-05.03.05. 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach 

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

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją ± 1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z 

tolerancją 5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10 %. 

Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja 

wynosi  +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi ± 5 mm. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 

względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a 

przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Wygląd warstwy 
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 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 

ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m

2
 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu 

asfaltowego grub. 5 cm. 

- warstwa ścieralna – 1.400,00 m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

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

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] 

dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m

2
 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− skropienie międzywarstwowe, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
  1.PN-B-

11111:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
  2.PN-B-

11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

  3.PN-B-

11113:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

  4.PN-B-

11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego 

do nawierzchni drogowych 

  5.PN-C-

04024:1991 

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 

transport 
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  6.PN-C-

96170:1965 

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

  7. PN-C-

96173:1974 

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 

  8.PN-S-

04001:1967 

Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 

  9.PN-S-

96504:1961 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 

10.PN-S-

96025:2000 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem         i łatą 

10.2. Inne dokumenty 
12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 

1997 

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, 

instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 

instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z 

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, 

CZDP, Warszawa, 1984 

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 

trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-

bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - 

zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

17.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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D-05.03.08 
 

NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE  
POWIRZCHNIOWO UTRWALONA 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót  związanych 

z podwójnym powierzchniowym utrwalaniem nawierzchni przy wykonaniu przebudowy – 

modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Sokolniki, tj. droga 

powiatowa nr 4719 E na działce nr 1444, dł. odcinka – 1,500 km 

Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 

zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych ST. 
Określono w punkcie 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe. 
Podano w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

przepisami i normami wymienionymi w p. 10 SST D.00.00.00. 

 

2. Materiały. 
 
2.1. Lepiszcze – asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa niemodyfikowana K1-70 

produkcji krajowej, spełniająca wymagania określone w tabl. 3 OST D.05.03.08.-10 

lub w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. 

2.2. Kruszywo – grysy bazaltowe płukane 

- warstwa górna – frakcja 2 – 5 mm 

- warstwa dolna – frakcja 8 – 11 mm 

spełniające wymagania określone w tab.1 i 2  OST. 

2.3. Składowanie oraz kontrolę jakości należy prowadzić zgodnie z wymaganiami 

określonymi w OST oraz świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

drogowym. 

 

3. Sprzęt  
 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem, spełniającym wymagania 

określone w SST D.00.00.00. oraz w OST: 

3.1. Szczotką mechaniczną lub doczepną do ciagnika 

3.2. Skrapiarką lepiszcza samojezdną 

3.3. Rozsypywarką kruszywa samojezdną lub doczepną 

3.4. Walcem drogowym ogumionym 

 

4. Transport 
 
Powinien spełniać wymagania określone p. 4.2 i p. 4.3. OST, oraz SST D.00.00.00. 

 

5. Wykonanie robót 
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5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich prowadzone będą roboty (do momentu 

przystąpienia do robót do czasu zakończenia okresu pielęgnacji wykonanej 

nawierzchni). 

5.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka 

powierzchniowo utrwalonej nawierzchni od chwili rozpoczęcia robot do końca okresu 

pielęgnacji. 

5.3. Roboty należy prowadzić przy zachowaniu wymagań określonych w p. 5. OST. 

 

6. Kontrola jakości robót 
 

Powinna być prowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w p. 2 i 6 OST. Pomiary 

wykonuje laboratorium wykonawcy w obecności Inżyniera lub upoważnionej przez niego 

osoby. Wyniki badań i pomiarów powinny być odnotowane w sposób określony w OST. 

7. Obmiar robót. 
 
Należy go dokonać zgodnie z zasadami określonymi w p. 7. SST D.00.00.00. w metrach 

kwadratowych powierzchniowo utrwalonej nawierzchni. 

 

8. Odbiór robót. 
 
Odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w SST D.00.00.00. oraz OST. Na 

robotach objętych niniejszą SST przewiduje się: 

 

8.1. Odbiór robót ulęgających zakryciu – podlegają mu: oczyszczenie nawierzchni, 

zabezpieczenie urządzeń wbudowanych w istniejącą nawierzchnię. 

8.2. Odbiór ostateczny robót – nastąpi po zakończeniu robót (potwierdzonym wpisem do 

dziennika budowy). Będzie przebiegał wg zasad określonych w SST D.00.00.00. 

8.3. Odbiór pogwarancyjny – zgodnie z p. 8.5. SST D.00.00.00. w terminie określonym w 

załączonym projekcie umowy. 

 

9. Podstawy płatności. 
 

9.1. Podstawą płatności jest stawka jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 

(zgodnie z zasadami określonymi w p. 9. SST D-00.00.00.) za 1 metr kwadratowy 

podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. 

Płatności ustala się na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych robót. 

9.2. Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia obejmuje: 

a) prace pomiarowe, oznakowanie robót, 

b) przygotowanie składowisk materiałów, 

c) roboty przygotowawcze – mechaniczne oczyszczenie nawierzchni na całej 

powierzchni przewidzianej do powierzchniowego utrwalenia obejmujące ręczne 

odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń oraz zmycie nawierzchni po 

oczyszczeniu mechanicznym , zabezpieczenie urządzeń drogowych wbudowanych 

w istniejącą nawierzchnię (kratki  ściekowe, przykrycie studzienek itp.) przed 

skropieniem lepiszczem. 

d) dostarczanie na teren budowy kruszywa, lepiszcza oraz materiałów pomocniczych, 
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e) wykonanie dolnej warstwy powierzchniowego utrwalenia: 

- rozłożenie emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej niemodyfikowanej 

K1-70  

- rozłożenie grysu bazaltowego płukanego frakcji 8 – 11  mm  

- zawałowanie wykonanej warstwy 

f) wykonanie górnej warstwy powierzchniowego utrwalenia: 

- rozłożenie emulsji asfaltowej jw. 

- rozłożenie grysu bazaltowego płukanego frakcji 2 – 5 mm 

g) zawałowanie wykonanej powierzchni, 

h) pielęgnacja nawierzchni z usuwaniem niezwiązanego kruszywa i zapobiegawczym 

ograniczeniem prędkości ruchu  

i) przeprowadzenie wymaganych badań laboratoryjnych i pomiarów. 

 

          Liczba jednostek obmiarowych stanowiąca zakres robót wynosi  
                                                                                                 3.850,00 m2 
10. Przepisy związane. 
 
10.1. Normy: 

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

- BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowa emulsja kationowa. 

- BN-70/8931-08 Oznakowanie aktywnej przyczepności lepiszcz bitumicznych do 

kruszyw. 

- PN-65/S-96033 Drogi samochodowe. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni 

drogowych. 

- PN-71/S-96034 Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. Powierzchniowe 

utrwalenie przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej. 

 

10.2. Inne dokumenty: 

Ogólne Specyfikacje Techniczne D-05.03.08 wydane przez GDDP Warszawa  

- „Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” –  

zał. nr 1 do Rozporządzenie MTiGM z dnia 12.11.1992 r. Dz.U. nr 97 poz. 485. 

- Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe Em A – 94. IBDiM –  1994 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


