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D - M - 00.00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych przy realizacji zadania pt przebudowa drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Żmuda i Lututów, dz. nr 81 i 225 w ciągu drogi 
powiatowej nr 4545E o długości 580,00m.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót ww. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych następującymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

- D. 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 
 - D. 04.04.04. Utwardzenie poboczy, 

- D.05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

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

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

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

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

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

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

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

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

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. 

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

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 



 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
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 SST. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 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. 

1.5.4. 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. 
  

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 Inżyniera. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 

2.2. 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 Inżynierowi 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 
Inżynierowi. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 
  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                          
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 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 SST, 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. 
 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 



 Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. 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, SST 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. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. 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. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier 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. 
 Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

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

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

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi SST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. 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. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(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) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(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 Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 

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. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 



b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
  

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 

 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 SST. 
 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, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 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.szczegółowe 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 SST,           i ew. 

PZJ, 
6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. 

PZJ, 
7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 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. 
 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 SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10.1. 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). 

10.2. Inne dokumenty 

1. WT-1 MNzw-2009  Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń. 



2. WT-2 MNzw-2009 Wymagania Techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowych.  
3. WT-3 MNzw-2009 Wymagania techniczne.  Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 

publicznych. 
4. WT-4 MNzw-2009 Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiązane. 
5. WT-5 MNzw-2009 Wymagania techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D-01.01.01 
 

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej 
punktów wysokościowych przy realizacji zadania pt przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w obrębie m. Żmuda i Lututów, dz. nr 81 i 225 w ciągu drogi powiatowej nr 4545E o 
długości 580,00m.  
1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p-cie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 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 kanalizacji deszczowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
  

3. SPRZĘT 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 

− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
(od 1 do 7). 
 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. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
 



 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Przewiduje się wykonanie prac pomiarowych w ilości podanej w załączonym 
przedmiarze robót.  
  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

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

− wykonanie mapy z naniesioną inwentaryzacją powykonawczą projektowanej przebudowy drogi. 
 

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. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D-05.03.05 
 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

  Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni z 
betonu asfaltowego przy realizacji zadania pt przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w obrębie m. Żmuda i Lututów, dz. nr 81 i 225 w ciągu drogi powiatowej nr 4545E o długości 
580,00m. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych           
z  wykonywaniem: 
 - warstwy wyrównawczej grubości 0-5cm z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, 

- warstwy ścieralnej grubości 4cm z betonu asfaltowego AC11S 50/70, 
- wiązania międzywarstwowego przez skropienie emulsją, 
- frezowania istniejącej nawierzchni. 

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

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia 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. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany                 
w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych 
parametrów technicznych robót. 

 
1.4.9. Piasek otoczony asfaltem (PoA) - mieszanka piasku lub kilku piasków i wypełniacza 
mineralnego, otoczona odpowiednią ilością asfaltu, ułożona i zagęszczona mechanicznie jako 
warstwa podbudowy 

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

1.4.11. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB – polimeroasfalt, 
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent 



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

informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP – miejsce obsługi podróżnych.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. Należy stosować asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 
12591 [27].  

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

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 
50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

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

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

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 22592 [62] 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  
nie więcej niż 

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 [31] 

 
0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 

7 Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny,  
nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia po 
starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -8 

  
 

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 3, tablica 
3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3. 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy 
stosować  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-
EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. 

3. SPRZĘT 

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

− walców stalowych gładkich , 

− walców ogumionych, 

− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 

−  frezarki do nawierzchni bitumicznej 
-      samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 
 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 

 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

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

 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.  

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników 
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S. 

 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy 
ruchu KR1 ÷ KR2 [65] 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 

wg PN-EN  
13108-20 [48] 

 
Metoda i warunki 

badania 

 
AC11S 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VFBmin75 

VFBmin89 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VMAmin16 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 
zamrażania,  

badanie w 15°C 

ITSR90 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn 
i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej 
mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania 
składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym 
uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 



 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, 
z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 . 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 
mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 180 oC 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 
Połączenie międzywarstwowe 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem.  Skropienie lepiszczem warstwy wiążącej 
asfaltowej, przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości 
0,8 ÷ 1,2 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ;  
Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie przy użyciu skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. 
Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych  oraz przy urządzeniach 
usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez 
zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed 
układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.  
Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od 0oC i +5OC w trakcie robót. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza 
się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s) 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. 
Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością 
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy . 

 Właściwości warstwy AC [65] 

 
Typ i wymiar 

mieszanki 

Projektowana grubość 
warstwy 

technologicznej [cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC11,   KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0 ≥  98 1,0 ÷ 4,0 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 6. 



Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 

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

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji. 

 Badania w czasie robót 

 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-

EN 12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy 
podano w tablicy 14. 

 Rodzaj badań kontrolnych [65] 

Lp. Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby 
liczba próbek może zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

  
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do 
badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien 
być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi 
Wykonawca. 

 Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 
2008 punkt 8.8 [65]. 
 Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). 
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 



 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość 
wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) 
mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 15. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 
należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się 
średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku 
budowy lub odcinku częściowym. 

Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] [65] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 

lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa 

niż 1000 m2 lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 
2.  –  mały odcinek budowy lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

 
 
 

≤  10 
 
 

≤  15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤  25 

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, 
wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy 
nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 
 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy. Dotyczy to 
każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 
 Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy, nie 
może wykroczyć poza wartości dopuszczalne więcej niż 1,5 %(v/v) 
 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
 Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni należy stosować metodę z 
wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w 
połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna 
jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. 
Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy 
ścieralnej nawierzchni drogi nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według 
procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu 
łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym 
pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy 
ścieralnej nawierzchni nie powinna być większa niż 9mm. Badanie wykonuje się według procedury 
jak podczas odbioru nawierzchni. 
 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od 
szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i 
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, 
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych 
odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm. 
 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być 
w jednym poziomie. 



 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją przedstawiono w załączonym przedmiarze.
  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
− uzupełnienie ubytków w nawierzchni, 
− 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 

6. WT-1 MNzw-2009  Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-
asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń. 

7. WT-2 MNzw-2009 Wymagania Techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowych.  
8. WT-3 MNzw-2009 Wymagania techniczne.  Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 

publicznych. 
9. WT-4 MNzw-2009 Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiązane. 
10. WT-5 MNzw-2009 Wymagania techniczne. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w 
niniejszej OST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w 
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy 



(przesiewanie w strumieniu powietrza) 
12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 
13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 
14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 

4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego 
wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 
wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 
6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
8: Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie 
mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej 
zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia 

– Metoda Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w 

emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie 

emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania 
metodą pozostałości na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na 
działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – 

Część 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

 
i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda 
RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości 
objętościowej metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie 
zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie 
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie 
wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 



38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

 
 
39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 
40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości 
nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 
asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 
asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, 
metoda z wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
Asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie 
typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 
asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 
asfaltowych metodą testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na 

gorąco 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na 

zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego 

tygla Clevelanda 
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UTWARDZENIE POBOCZY 
 

1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem utwardzenia kruszywem poboczy 
przy realizacji zadania pt przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. 
Żmuda i Lututów, dz. nr 81 i 225 w ciągu drogi powiatowej nr 4545E o długości 580,00m. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót ww. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem utwardzenia kruszywem poboczy o grubości 10cm na szerokości 2x0,50m.
  

1.4. Określenia podstawowe 

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - część konstrukcji składająca się z jednej lub więcej warstw 
nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. MATERIAŁY 

 Z materiału powierzonego przez Inwestora 
 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia z tłucznia kamiennego lub destruktu 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia, 
b) walców statycznych gładkich lub walców wibracyjnych do zagęszczania kruszywa, 
c) szczotek mechanicznych, 
d) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
e) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

4. TRANSPORT 

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

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 Przed wykonaniem utwardzenia należy przygotować podłoże przez wyprofilowanie i 
dogęszczenie. 
 Kruszywo powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki 
albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.  

Zagęszczanie warstwy odsączającej należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-
B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 



 Kruszywo po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, 
gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt  

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją jest wykazany w załączonym 
przedmiarze robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt9. 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej i warstwy odsączającej  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 poboczy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Wymagania techniczne 
1. WT-1 MNzw-2009  Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-

asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń. 
2. WT-2 MNzw-2009 Wymagania Techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowych.  
3. WT-3 MNzw-2009 Wymagania techniczne.  Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 

publicznych. 
4. WT-4 MNzw-2009 Wymagania Techniczne. Mieszanki niezwiązane. 
5. WT-5 MNzw-2009 Wymagania techniczne. Mieszanki związane spoiwem 

hydraulicznym. 

10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w 
niniejszej OST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
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