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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D-00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z „Przebudowa drogi w 
Młodzawach Dużych” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy realizacji i odbiorach robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne i wspólne dla 
robót objętych wszystkimi rozdziałami specyfikacji 

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

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

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

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

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

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

1.4.6. Jezdnia – część korony przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.7. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

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

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 

1.4.10. Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 

1.4.11. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 
z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.12. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

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

a) Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych, 
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b) Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie 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 się składać z podbudowy zasadniczej i podbudowy 
pomocniczej. 

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

f) Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania 
drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

g) Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się 
do nawierzchni. 

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

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.16. Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczenia 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. 

1.4.17. 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. 

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

1.4.19. Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 

1.4.20. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.21. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.22. 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 
przedmiarem robót, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

1.7. Ochrona i utrzymanie robót podczas budowy 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę robót i za wszystkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty przekazania terenu budowy do daty potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i likwidacji zaplecza. Wykonawca 
powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie budowli w zadawalającym stanie, to na polecenie Inspektora 
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Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru może natychmiast 
zatrzymać roboty.  

1.8. Uprawnienia Inspektora Nadzoru 
a) Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor Nadzoru uwzględni 
wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię, włączając 
wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie, wymagania Specyfikacji a 
także normy i wytyczne państwowe. 

b) Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, 
włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru odrzuci 
wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 
określonych w Specyfikacjach. 

1.9. Dokumentacja projektowa i robocza 
Dokumentacja projektowa to dokumentacja, którą Wykonawca otrzymuje od 
Zamawiającego w ramach przetargu. Składa się ona z następujących części: Przedmiar 
Robót, Lokalizacja drogi wrysowana na mapie ewidencyjnej. 
Dokumentacja robocza to dokumentacja, którą Wykonawca wykona we własnym 
zakresie. Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej: dokumentacje robocze wg 
zapisów Specyfikacji Technicznych, projekt organizacji budowy – harmonogram robót. 

1.10. Teren budowy i dokumenty budowy 
1.10.1. Przekazanie terenu budowy 

a) Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktów 
głównych trasy. Przekazanie istniejących obiektów powinno być dokonane na 
podstawie komisyjnego przeglądu przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, 
stwierdzającego zakres wykonanych dotychczas robót i stan techniczny obiektu. Z 
przeglądu tego sporządza się protokół. Koszty związane z dokonaniem tego 
przeglądu poniesie wykonawca. 

b) Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali w terenie odcinek 
trasy niezbędny do wytyczenia obiektu zgodnie z zasadami określonymi w dziale 
01.00.01 Specyfikacji. Przed rozpoczęciem robót trasa powinna być odebrana przez 
Inspektora Nadzoru. 

c) W okresie od przekazania terenu budowy do potwierdzenia przez Zamawiającego 
końcowego odbioru robót Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie 
znaków geodezyjnych i palików na terenie budowy. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki oraz punkty stabilizacyjne Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

1.10.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu na ternie budowy, w sposób 
uzgodniony z inwestorem w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 
i ostatecznego odbioru robót. 

1.10.3. Dziennik budowy 
1.10.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
a) Protokoły przekazania terenu budowy, 
b) Umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne, 
c) Protokoły odbioru robót, 
d) Protokoły z narad i ustaleń, 
e) Korespondencje na budowie 

1.10.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
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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 będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.11. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa Przestrzeganie prawa 
1.11.1. Przestrzeganie prawa 

a) Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, 
zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, w tym Prawo 
budowlane, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą 
mieć wpływ na sposób przeprowadzenia robót  

b) W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować 
wszystkie przepisy wymienione w punkcie a). 

c) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

1.11.2. 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 właścicieli 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.  

1.11.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska.  
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania 

1.11.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów, wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą 
miały aprobatę techniczną wydana przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.11.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
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Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru  

1.11.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

1.11.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo przez personel Wykonawcy. 

1.11.8. 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 Inspektora Nadzoru). Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na siedem dni 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 Inspektora Nadzoru. 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 Inspektorowi 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
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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 Inspektora Nadzoru. Z 
wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie 
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora Nadzoru. 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. 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 Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed użyciem materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

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 lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora Nadzoru w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. Jeżeli SST przewiduje możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
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warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora 
Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 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, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru 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 Inspektor Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru 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 
Inspektora Nadzoru 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 Inspektora Nadzoru. 
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, 
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 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 Inspektorowi Nadzoru; 

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. 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, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

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. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
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dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. 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 Inspektorem Nadzoru. 

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 końcowemu, 

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 Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót 
do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy robót 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy 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 
Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
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obecności Inspektora Nadzoru 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 końcowego 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 końcowego.  
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 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego 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),  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 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 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne:  
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. 

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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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D-01.02.04 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ 
I PRZEPUSTÓW 

 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i 
przepustów.  
1.2. Zakres stosowania OST  Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Przebudowa drogi w Młodzawach Dużych.  
1.3. Zakres robót objętych SST  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z rozbiórką:  warstw nawierzchni,  krawężników, obrzeży   chodników,  ogrodzeń,  barier i poręczy,  znaków drogowych,  przepustów: betonowych, żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp. 
1.4. Określenia podstawowe  Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 
SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rusztowania  Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce przepustów mogą być wykonane z 
drewna lub rur stalowych w postaci:  rusztowań kozłowych, wysokości od 1,0 do 1,5 m, składających się z leżni z bali (np. 12,5 

x 12,5 cm), nóg z krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z 
desek,  rusztowań drabinowych, składających się z drabin (np. długości 6 m, szerokości 52 cm), 
usztywnionych stężeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 6,3 
cm) układa się pomosty z desek,  przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych średnicy od 38 do 63,5 mm, o 
wymiarach klatek około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur 
stalowych średnicy 108 mm i kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o 
wymiarach klatek około 1,1 x 1,5 m,  rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w 
ramownice i kratownice. 
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 Rusztowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:  drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej 
zaakceptowanej przez Inżyniera,  gwoździe wg BN-87/5028-12 [8],  rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez 
Inżyniera,  kątowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inżyniera. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
3.2. Sprzęt do 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,  młoty pneumatyczne,  piły mechaniczne,  frezarki nawierzchni,  koparki. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-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 SST D-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, SST lub wskazanych przez Inżyniera. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i 
rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której 
zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
SST lub przez Inżyniera. 
 W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać:  odkopania przepustu,  ew. ustawienia przenośnych rusztowań przy przepustach wyższych od około 2 m,  rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub 

mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 
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 demontażu prefabrykowanych elementów przepustów (np. rur, elementów skrzynkowych, 
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie 
ostrożnego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy 
założeniu ponownego ich wykorzystania,  oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia                      
(z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania. 

 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 SST lub wskazane przez 
Inżyniera. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny 
być usunięte z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 
znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane 
wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy 
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 
zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne” 
. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-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. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 
nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w 
SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa  Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:  dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),  dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy 

- m (metr),  dla znaków drogowych - szt. (sztuka),  dla przepustów i ich elementów 
 a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 
 b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”            pkt 
8. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,  rozkucie i zerwanie nawierzchni,  ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z 

ułożeniem na poboczu,  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:  odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,  załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki ścieku:  odsłonięcie ścieku,  ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem,  ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z 

ułożeniem na poboczu,  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,  uzupełnienie i wyrównanie podłoża,  załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki,  uporządkowanie terenu rozbiórki; 
d) dla rozbiórki chodników:  ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów 

chodnikowych,  ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z 
ułożeniem na poboczu,  zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

e) dla rozbiórki ogrodzeń:  demontaż elementów ogrodzenia,  odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,  zasypanie dołów po słupkach z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-77/8931-12 
[9],  ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z 
ułożeniem w stosy na poboczu,  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  uporządkowanie terenu rozbiórki; 

f) dla rozbiórki barier i poręczy:  demontaż elementów bariery lub poręczy,  odkopanie i wydobycie słupków wraz z fundamentem,  zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-
77/8931-12 [9],  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
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 uporządkowanie terenu rozbiórki; 
g) dla rozbiórki znaków drogowych:  demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,  odkopanie i wydobycie słupków,  zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-

77/8931-12 [9],  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  uporządkowanie terenu rozbiórki; 
h) dla rozbiórki przepustu:  odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,  ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie,  rozebranie elementów przepustu,  sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,  załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is  1,00 wg BN-

77/8931-12 [9],  uporządkowanie terenu rozbiórki. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne 

iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na 

gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i 

walcowane na zimno ogólnego 
przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe 

walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z 

trzpieniem gładkim, okrągłym i 
kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE  
D-02.00.01. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych w pasie projektowanej drogi 
gminnej w ramach realizacji projektu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich 
i gminnych. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i 
związanych z wykonaniem instalacji. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują:  
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),  
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych (kat. VI-X),  
c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,  
d) budowę nasypów drogowych 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 

odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy -nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów. 
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Nasyp niski -nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m. 
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2MPa; wymaga użycia 
środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 
robót drogowych. 

1.4.13. Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 
robót drogowych. 

1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz 
innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  
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ds
d

sI 
  

 gdzie : 
 ρd  – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 

ρds  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbce Proctora, zgodnie z PN-B-04481[2], 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12[7] (Mg/m3) 

1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

                                       
10
60
d
dU   

gdzie: 
d60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm) 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm) 

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

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

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Podział gruntów 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności 
ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości 
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników 
spulchnienia.  

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do 
budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac 
objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 
objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru. Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do 
obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor 
Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

3. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT 
3.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
3.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
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Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji oraz z dokumentacją projektową.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na:   właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,   właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

3.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w  
OST D-00.00.00. 

3.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
3.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje 
tablica 3.  
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp.  Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości 

korpusu ziemnego 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 
200m na prostych, w punktach głównych łuku, 
co 100m na łukach o R ≥ 100m oraz w 
miejscach, które budzą wątpliwości  

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
6 Pomiar równości skarp 
7 Pomiar spadku 

podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
200m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż raz na 
każde 500m3 nasypu 

 
3.3.2. Szerokość korpusu ziemnego  

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż ± 10cm. 

3.3.3. Szerokość dna rowów 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
± 5cm. 

3.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych 
o więcej niż -3cm lub +1cm. 

3.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 
10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

3.3.6. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 
przekraczać 3cm. 

3.3.7. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10cm. 

3.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
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Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez 
pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku 
do rzędnych projektowanych, większych niż -3cm lub +1cm. 

3.3.9. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien 
być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

3.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni 
je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia 
cech od określonych w specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru 
może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i 
ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

4. OBMIAR ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Obmiar robót ziemnych 

Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
5. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty 
ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
7.1. Normy 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

7.2. Inne dokumenty 
1. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
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D-04.00.00 PODBUDOWY  
D-04.00.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża gruntowego w pasie projektowanej drogi gminnej w ramach realizacji projektu 
„Przebudowa drogi w Młodzawach Dużych” 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wiązanych 
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 
Nie występują. 

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

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

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

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5cm 
wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i 
występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca 
powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych  
i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w 
tablicy 1. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien 
być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN77/8931-12 [5].  
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Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla: 
Autostrad i dróg 
ekspresowych 

Innych dróg 
Ruch ciężki i bardzo 

ciężki 
Ruch mniejszy od 

ciężkiego 
Górna warstwa o 
grubości 20cm 

1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 

do 50cm od 
powierzchni podłoża 

1,00 1,00 0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 
dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do 
układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero 
po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i 
ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

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

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania w czasie robót 

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

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość koryta 10 razy na 1km 
2 Równość podłużna Co 20m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km 
5 Rzędne wysokościowe Co 25m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 

autostrad i dróg ekspresowych, co 100m dla 
pozostałych dróg 

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

7 Zagęszczenie, wilgotność W 2 punktach na dziennej działce roboczej, 



  23

gruntu podłoża lecz nie rzadziej niż raz na 600m2 *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

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

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

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

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 Wymagania 
ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 koryta obejmuje:   prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,   odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na 

odkład lub nasyp,   profilowanie dna koryta lub podłoża,  zagęszczenie, 
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D-04.00.02 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy 
z kruszyw stabilizowanych mechanicznie przy realizacji zadania: „Przebudowa drogi w 
Młodzawach Dużych” 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg 
PN-S-06102 [21].  
Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z 
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i 
podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych [31]. 

1.4. Określenia podstawowe.  
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym 
uziarnieniu.  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 

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

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 

pozyskiwania i składowania, podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy        
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich 
sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości 
warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1.  

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania  
Kruszywa naturalne Kruszywa łamane Żużel 
Podbudowa  
zasadnicza pomocnicz

a 
zasadnicza pomocnicz

a 
zasadnicza pomocnicz

a 
1 Zawartość ziarn mniejszych niż 

0,075mm, %(m/m) 
od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-

15[3] 
2 Zawartość nadziarna, % (m/m) nie 

więcej niż 
5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-

15[3] 
3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 
35 45 35 40 - - PN-B-06714-

15[4] 
4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie więcej 
niż  

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 
[1] 

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

od 30  
do 70 

od 30  
do 70 

od 30  
do 70 

od 30  
do 70 

- - BN-64/8931-
01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles  
a) ścieralność całkowita po pełnej 

liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 

pełnej liczby obrotów, nie więcej 
niż 

 
35 
 

30 

 
45 
 

40 

 
35 
 

30 

 
50 
 

35 

 
40 
 

30 
 

 
50 
 

35 

PN-B-06714-
42[12] 

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

2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-
18[6] 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 
25 cyklach zamrażania, %(m/m), 
nie więcej niż 

5 10 5 10 5 10 PN-B-06714-
19[7] 
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9 Rozpad krzemianowy i żelazawy 
łącznie, %(m/m), nie więcej niż 

- - - - 1 3 PN-B-06714-
37[10] 

PN-B-06714-
39[11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m) nie 
więcej niż  

1 1 1 1 2 4 PN-B-06714-
28[9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS≥1,00 
b) przy zagęszczeniu IS≥1,03 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
 

80 
120 
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2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą.  

Na warstwę odsączającą stosuje się:   żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],   piasek wg PN-B-11113 [16]. 
2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą  

Na warstwę odcinającą stosuje się:   piasek wg PN-B-11113 [16],   miał wg PN-B-11112 [15],   geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty 
technicznej. 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw  
Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:   cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],   wapno wg PN-B-30020 [19],   popioły lotne wg PN-S-96035 [23],   żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].  
Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych 
efektów ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Rodzaj 
i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.6. Woda Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej,  równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

4.2. Transport materiałów  Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
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 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
norm przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Przygotowanie podłoża  

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:  
                             
             

85
15

d
D   5 (1)  

 
w którym:  
D15 –  wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy 

podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,  

w milimetrach.  
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę 
odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, 
przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:   
 
               

90
50

O
d   1,22)  

 
w którym:  
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża,  

w milimetrach,  
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 

zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny.  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach 
równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie 
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
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Inspektora Nadzoru. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna 
odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony 
przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody 
i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik 
zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny  
Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 
3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa 
jest właściwy, określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do 
uzyskania wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, określenia liczby przejść 
sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz 
sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania 
podbudowy. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800m2. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektora Nadzoru. 

5.6. 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.  

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

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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 Inspektorowi 
Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 

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

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

Lp.  Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy przy-
padająca na jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 600 
2 Wilgotność mieszanki 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na10000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg dla każdej partii kruszywa i przy 
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tab. 1, pkt 2.3.2 każdej zmianie kruszywa 
 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami 
podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, 
przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -
20%. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż 
do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy 
należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 
[27] i nie rzadziej niż raz na 5000m2, lub według zaleceń Inżyniera. Zagęszczenie 
podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 
2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  

1
2

E
E      2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich 
właściwości określonych w pkt 2.3.2. Próbki do badań pełnych powinny być 
pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.  
 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie  
Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 

20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km 
5 Rzędne wysokościowe co 100m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
400m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 
raz na 2000m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie sprężyste 
 

 
co najmniej w dwóch przekrojach na 
każde 1000m 
co najmniej w 20 punktach na każde 
1000m 
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*) - Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość 
podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co 
najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową 
łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28]. Nierówności poprzeczne 
podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą 
przekraczać: - 10mm dla podbudowy zasadniczej,- 20mm dla podbudowy 
pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 
podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1cm, -2cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża Oś podbudowy w planie nie 
może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża Grubość podbudowy nie może się różnić 
od grubości projektowanej o więcej niż: - dla podbudowy zasadniczej  10%, - dla 
podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być 
zgodny z podanym w tablicy 4, ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno 
być zgodne z podanym w tablicy 4.  
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 
 
Podbudowa 

z kruszywa o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym 

niż,   % 

Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźnik 

zagęszczenia 
IS   nie 

mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

40kN 50kN od 
pierwszego 

obciążenia E1 
od drugiego 

obciążenia E2 
60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy Wszystkie powierzchnie podbudowy, 

które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza 
od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia podparcia warstwom 
wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę 
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod 
względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 
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Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
Inspektora Nadzoru. Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca 
podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy wynikło z 
niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne 
ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości   PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią  PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych  PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metodą bromową  PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego  PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 
Los Angeles  PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 
Badania techniczne  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
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 PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego  PN-B-30020 Wapno  PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego  PN-S-96035 Popioły lotne  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych  BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą  BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
belkowym  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 
Warszawa 1997. 
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 D-06.02.01 PRZEPUSTY betonowe 
1. WSTĘP 
1. 1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem przepustów pod zjazdami. 
1.2. Zakres stosowania OST Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych OST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem przepustów rurowych pod zjazdami na drogi boczne. 
1.4. Określenia podstawowe 1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący 
do przeprowadzenia wody małych cieków wodnych pod nasypami zjazdów. 
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych 
lub żelbetowych.  
1.4.3. Ścianka czołowa - konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie i 
podtrzymująca nasyp zjazdu. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z typowych prefabrykowanych rur 
betonowych, objętych niniejszą OST, są: 
 prefabrykaty rurowe, 
 kruszywo do betonu, 
 cement, 
 woda, 
 mieszanka pod ławę fundamentową, 
 drewno na deskowanie, 
 materiały izolacyjne, 
 zaprawa cementowa. 
2.3. Prefabrykaty rurowe Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [1]. 
Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory 
jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5 
mm.  
Prefabrykaty rurowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-30. 
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu. 
2.4. Kruszywa do betonu Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinny 
spełniać wymagania PN-B-06712 [5]. 
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Kruszywa należy składować w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno 
być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
2.5. Cement Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinien 
spełniać wymagania PNB-19701 [7]. 
Należy stosować cement portlandzki zwykły (bez dodatków) klasy 42,5 do betonu klasy B-30 
i klasy 32,5 do betonu klasy B-25. 
Cement należy przechowywać zgodnie z BN-88/6731-08 [14]. 
2.6. Woda Woda powinna być „odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [9]. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego Mieszanka do wykonania ławy fundamentowej powinna spełniać wymagania PN-B-06712 
[5]. 
2.8. Drewno Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych ścianek czołowych 
przepustów powinno spełniać wymagania PN-D-96000 [12] i PN-D-95017 [11]. 
2.9. Materiały izolacyjne Do wykonania izolacji przepustów i ścianek czołowych można stosować: 
 emulsję kationową, wg BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej, 
 roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [8], 
 lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza wg PN-C-96177 [10], 
 papę asfaltową wg BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej, 
 wszelkie inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę 
techniczną - za zgodą Inżyniera. 
2.10. Zaprawa cementowa Stosowana zaprawa cementowa powinna być marki nie niższej niż M 12 i spełniać 
wymagania PN-B-14501 [6]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania przepustów Wykonawca przystępujący do wykonania przepustów pod zjazdami powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 koparek, 
 betoniarek, 
 dozowników wagowych do cementu, 
 sprzętu do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 4. 
4.2. Transport materiałów Transport materiałów do budowy przepustów pod zjazdami podano w OST D-03.01.01 
„Przepusty pod koroną drogi”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 
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 odwodnienia, 
 czasowego przełożenia koryta cieku w przypadku przepływu wody w rowie, na którym 
będzie wykonywany przepust, 
 wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu, 
 innych robót podanych w dokumentacji projektowej i SST. 
5.3. Wykop Sposób wykonywania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę 
fundamentową powinien być dostosowany do wielkości przepustu, głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu i rodzaju gruntu. 
Wykop należy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić 
do wykonywania przepustu. 
5.4. Ława fundamentowa pod przepust Ława fundamentowa powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to ława fundamentowa może być 
wykonana: 
 z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami OST D-
04.04.01 „Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”, 
 z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa według normy PN-S-96012 [13]. 
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 
 dla wymiarów w planie  5 cm, 
 dla rzędnych wierzchu ławy  2 cm. 
5.5. Układanie prefabrykatów rurowych Układanie rur betonowych lub żelbetowych należy wykonać wg BN-74/9191-01 [18]. Styki 
rur należy wypełnić zaprawą cementową wg pkt 2.10 i uszczelnić materiałem wg pkt 2.9 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
5.6. Ścianki czołowe Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” należy wykonać wg 
PN-B-06251 [3]. 
Betonowanie należy wykonywać wg PN-B-06253 [4]. Klasa betonu powinna być nie 
mniejsza niż B-30. 
Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, należy 
zagruntować przez: 
 dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 
 smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 
lub innymi metodami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
5.7. Zasypka przepustów Zasypkę (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) należy układać jednocześnie z obu stron 
przepustu, warstwami o 
jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczaniem. Wilgotność zasypki w czasie 
zagęszczania powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej wg normalnej próby Proctora, metodą I wg PN-B-04481 [2] z 
tolerancją -20%, +10%. 
Wskaźnik zagęszczenia poszczególnych warstw powinien być zgodny z dokumentacją 
projektową i SST. 
5.8. Umocnienie wlotów i wylotów Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy. 
W zależności od materiału użytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być zgodne z 
OST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
6. 
6.2. Kontrola jakości wykonywanych robót Kontrolę jakości robót należy wykonać zgodnie z OST D-03.01.01 „Przepusty pod koroną 
drogi” pkt 6, oraz SST. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. 
8. ODBIÓR ROBÓT Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 
 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 
 dostarczenie materiałów, 
 wykonanie ław fundamentowych, 
 wykonanie deskowania i rozebranie, 
 montaż konstrukcji przepustu, 
 betonowanie konstrukcji fundamentu i ścianki czołowej, 
 wykonanie izolacji, 
 wykonanie zasypki i zagęszczenie, 
 umocnienie wlotów i wylotów, 
 uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa 
elementów budowlanych z betonu 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
4. PN-B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w środowisku 
agresywnych wód gruntowych 
5. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu 
6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
8. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
9. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
11. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
12. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
13. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem. 
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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15. BN-79/6751-01 Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej. Papa asfaltowa na taśmie 
aluminiowej 
16. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
17. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotnościowych 
18. BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i 
żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
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D - 05.01.01 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 wykonywaniem warstw konstrukcji 
nawierzchni z betonu asfaltowego przy realizacji zadania: „Przebudowa drogi w 
Młodzawach Dużych” 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. Zaleca się 
wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich powiatowych i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego wg 
PN-S-96025:2000 [10] i obejmują: Nawierzchnię z betonu asfaltowego można 
wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM – 1997 [12] wg poniższego 
zestawienia: 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 
kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 

100 kN/pas/dobę 
KR1  12 
KR2 13 ÷ 70 
KR3 71 ÷ 335 
KR4 336 ÷ 1000 
KR5 1001 ÷ 2000 
KR6 < 2000 

 
Roboty dla twego zadania obejmują:  Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg  PN-S-96025 o grubości 

warstwy po zagęszczeniu 3cm w ilości 1810,00m2  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 

warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2. 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. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu 

sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 
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1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) 
wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia 
pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w 
osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

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

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

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

2.2. Asfalt  
Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 
[6]. W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe 
podane w tablicy 1 i 2. 

2.3. Polimeroasfalt  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu 
modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-
97 IBDiM [13] i posiadać aprobatę techniczną. Rodzaje polimeroasfaltów i ich 
stosowanie w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2. 

2.4. Wypełniacz  
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] 
dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. Przechowywanie wypełniacza powinno 
być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

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

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

B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (żużle pomie-
dziowe i stalownicze) 

 
 

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

 
 

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

kl. I; gat.1 
2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 
 

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

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

 
kl. I, II 

 
- 

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

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I; gat.1 

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

a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 

laboratoryjnego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne  

 
podstawowy 

- 
- 
- 

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

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 
8 Polimeroasfalt drogowy  

wg TWT PAD-97 [13] 
  DE80 A,B,C, 

DP80 
  DE80 A,B,C, 

DP80 
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1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;  
gat. 1 

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości  50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z 
innymi kruszywami, w ilości  100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i 
piaskowce bez ograniczenia ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej  
i wzmacniającej z betonu asfaltowego 

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

 nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-

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

pomiedziowe i stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
 

jw. 

 
 

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

kl. I; gat. 1 
2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 
 

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

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

 
kl. I, II 

 
- 

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

 
kl. I, II; gat.1, 2 

 
kl. I, II1) gat.1, 2 

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

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

wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne 

 
podstawowy 

- 
- 
- 

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

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

 
- 

DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 
Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego 
pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie 
orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera. 

2.5. Kruszywo  
W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 
1 i 2. Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami.  

2.6. Asfalt upłynniony  
Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-
96173:1974 [7]. 

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa  
Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania 
określone w WT.EmA-99 [14].  

3. SPRZĘT  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 

OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
5.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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 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,  samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. TRANSPORT 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu 

podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Transport materiałów 
5.2.1. Asfalt  

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: cysternach kolejowych, 
cysternach samochodowych, bębnach blaszanych, lub innych pojemnikach 
stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

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

5.2.3. 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.  

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

5.2.5. 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. Zaleca 
się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej 
w system ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i 
próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora Nadzoru 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. 
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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. 

Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu 

 
 Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 
Wymiar oczek  KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
Zawartość 

asfaltu od  0  
do 20 

od 0 do16    
lub od  0 
do 12,8 

od 0 do 8  
lub od  0 
do 6,3 

od  0  
do 20 

od  0  
do 201)  

od  0  
do 16  

od  0 
do12,8  

Przechodzi 
przez: 25,0 

20,0 
16,0 
12,8 

9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość 
ziarn > 2,0 

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

 
100 

88÷100 
78100 
6893 
5986 
5483 
4878 
4070 
2959 

 
(4171) 

 
2047 
1336 
1031 
723 
620 
510 

 
 

100 
90100 
80100 
69100 
6293 
5687 
4576 
35÷64 

 
(36÷65) 

 
2650 
1939 
1733 
1325 
1222 
711 

 
 
 
 
 

100 
90÷100 
78100 
60100 
4171 

 
(2959) 

 
2752 
1839 
1534 
1325 
1222 
812 

 
100 

88÷100 
78100 
6885 
5974 
5467 
4860 
3950 
2938 

 
(6271) 

 
2028 
1320 
1017 
712 
611 
57 

 
100 

90÷100 
67100 
5283 
3862 
3050 
2240 
2137 
2136 

 
(6479) 

 
2035 
1730 
1528 
1224 
1122 
1015 

 
 

100 
90÷100 
80100 
7088 
6380 
5570 
4458 
3042 

 
(5870) 

 
1828 
1220 
1018 
815 
714 
69 

 
 
 

100 
87÷100 
73100 
6689 
5775 
4760 
3548 

 
(5265) 

 
2536 
1827 
1623 
1217 
1115 
79 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA, % m/m 

 
 

5,06,5 
 
 

5,06,5 
 
 

5,56,5 
 
 

4,55,6 
 
 

4,35,4 
 
 

4,86,0 
 
 

4,86,5 
1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego 

 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7. 

 



  43

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm do 
warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem dla KR1 lub KR2 

 
 

Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 
do 12,8mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  KR1 lub 
KR2 
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Rys. 3.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 
6,3mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem nawierzchni 
drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2 

 

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm do 
warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 
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Rys. 5.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm 
(mieszanka o nieciągłym uziarnieniu) do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o 
obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 

 

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm do 
warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do 
warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 

  
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. Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8. 

5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego  
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 
wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne 
zawartości asfaltu podano w tablicy 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek 
mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu 
asfaltowego przedstawiono na rysunkach 813. Skład mieszanki mineralno-
asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg 
metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 
do 5. Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu 
asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego 
Lp. Właściwości 

Wymagania wobec MMA                  
i warstwy ścieralnej z BA                

w zależności od kategorii ruchu 
  KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się  14,0 (18)4) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, kN  5,52)  10,03) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  

jw., % od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 
86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:   
 od 0 mm do 6,3 mm 
 od 0 mm do 8,0 mm 
 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

 
 
 

od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 
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7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %  98,0  98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

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

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 
3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 
4)   specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, 
itp. 

 
Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości 
asfaltu 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od 
kategorii ruchu 

Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 KR 3  do  KR 6 
#, mm Mieszanka mineralna, mm 

 od 0  
do 20 

od 0  
do 16 

od 0   
do 12,8 

od 0  
do 25 

od 0  
do 20 

od 0 do 
161) 

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

zawartość  
ziarn > 2,0 mm 

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

 
 

100 
87÷ 100 
75100 
6593 
5786 
5281 
4776 
4067 
3055 

 
(4570) 

 
2040 
1330 
1025 
617 
515 
37 

 
 
 

100 
88÷100 
78100 
6792 
6086 
5380 
4269 
3054 

 
(4670) 

 
2040 
1428 
1124 
817 
715 
38 

 
 
 
 

100 
85÷100 
70100 
6284 
5576 
4565 
3555 

 
(4565) 

 
2545 
1838 
1535 
1128 
925 
39 

 
100 

84÷100 
75100 
6890 
6283 
5574 
5069 
4563 
3252 
2541 

 
(5975) 

 
1630 
1022 
819 
514 
512 
46 

 
 

100 
87÷100 
77100 
6690 
5681 
5075 
4567 
3655 
2541 

 
(5975) 

 
1630 
922 
719 
515 
514 
47 

 
 
 

100 
87÷100 
77100 
6789 
6083 
5473 
4260 
3045 

 
(5570) 

 
2033 
1325 
1021 
716 
614 
58 

Orientacyjna 
zawartość asfaltu w 
MMA,  % m/m 

 
4,35,8 

 
4,35,8 

 
4,56,0 

 
4,05,5 

 
4,05,5 

 
4,35,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 
  

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 
8 do 13. 
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  Rys. 8.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm do 
warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu 
ruchem KR1 lub KR2 

 

Rys. 9.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do 
warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu 
ruchem KR1 lub KR2 
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Rys. 10.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8mm do 
warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu 
ruchem KR1 lub KR2 

 

Rys. 11.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25mm do 
warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu 
ruchem od KR3 do KR6 
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Rys. 12.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20mm do 
warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu 
ruchem od KR3 do KR6 

Rys. 13.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm do 
warstwy wyrównawczej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6 

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, 
wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy 
wiążącej, wyrównawczej                       

i wzmacniającej w zależności od  
kategorii ruchu 

  KR 1  lub  KR 2 od KR 3  do  KR 6 
1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa nie wymaga się  16,0 (22)3) 

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

  8,0  ( 6,0)2) 
 11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 
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4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 

jw., % od 65,0 do 80,0  75,0 
6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 

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

 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

- 

 
 

od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

od 7,0 do 10,0 
7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  98,0  98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

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

2) dla warstwy wyrównawczej 
3) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i 
wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej. Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i 
zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe 
asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Dla 
kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być sterowane 
elektronicznie. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka 
elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż  2 % w stosunku do 
masy składnika. Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on 
być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. Asfalt w 
zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5o C. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:  dla D 50    od 145o C do 165o C,  dla D 70   od 140o C do 160o C,  dla D 100   od 135o C do 160o C,  dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po 
dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura 
gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.  
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:  z D 50   od 140o C do 170o C,  z D 70   od 135o C do 165o C,  z D 100   od 130o C do 160o C,  z polimeroasfaltem -  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

5.4. Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i 
równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Nierówności podłoża pod 
warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 
 
Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 
  ścieralną wiążącą i wzmacniającą 
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1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

  W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże 
należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. Przed 
rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po 
odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. Powierzchnie 
czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem 
lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru. 

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

 
Lp. Podłoże do wykonania warstwy  

z mieszanki betonu asfaltowego 
Ilość asfaltu po odparowaniu wody 
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego,    kg/m2 
Podłoże pod warstwę asfaltową 

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

mechanicznie od 0,5 do 0,7 
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego cementem od 0,3 do 0,5 
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni od 0,2 do 0,5 
5.5. Połączenie międzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym 
przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia 
międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza podano w tablicy 9. 
Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego 
 

Lp. 
 

Połączenie nowych warstw 
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego   kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa  
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 
od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 
  Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi 
co najmniej:  8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,   2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 
otoczenia jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8cm i + 100C 
dla wykonywanej warstwy grubości  8cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki 
mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz 
silnego wiatru (V > 16 m/s). 

5.7. Zarób próbny 
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Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inspektora Nadzoru kontrolnej 
produkcji. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując 
ekstrakcję. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 
składu zaprojektowanego podano w tablicy 10. 
Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą 
ekstrakcji, % m/m 
 

Lp
. 

 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

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

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

  5,0 
  4,0 

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

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

 
5.8. Odcinek próbny 

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 
3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:  stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,  określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,  określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego 
zagęszczenia warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 
do wykonania warstwy nawierzchni. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w 
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca może przystąpić do 
wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inspektora Nadzoru. 

5.9. 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 zgodnie ze schematem 
przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. Początkowa temperatura mieszanki w 
czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż:  dla asfaltu D 50  130o C,  dla asfaltu D 70  125o C,  dla asfaltu D 100  120o C,  dla polimeroasfaltu  - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
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powinny być w jednym poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte  
i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona 
samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych 
powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

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

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

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg 
PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z 
tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi 
równoważnymi metodami. 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu  
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza  
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność 
wypełniacza. 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania 
mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni  

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

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 
3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 
4 Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie 
5 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej dozór ciągły 
6 Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej 
każdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowywania 
7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 
8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie 
lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa  
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

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

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

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

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej  
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 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. 
Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z 
betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 
3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 
4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 

oraz usytuowania osi według 
6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 
7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 
9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 
12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

6.4.2. Szerokość warstwy  
Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, z tolerancją +5cm. 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 5cm. 

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. 
Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 

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 
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tolerancją  1cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi w planie  

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

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

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 15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy  
Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna 
wystawać od 3 do 5mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny 
być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte 
asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy  
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 SST i recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy 

nawierzchni z betonu asfaltowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 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 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 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. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek  PN-B-11115 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 
nawierzchni drogowych.  PN-C-04024 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.  PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.  PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 
drogowych.  PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno – bitumicznych  PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych.  PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą  

10.2. Inne dokumenty   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 
Warszawa, 1997,  Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. 
Informacje, instrukcje – zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997,  Warunki techniczne. Drogowe, kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 
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