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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne                  
dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asor-
tymentów robót dla modernizacji drogi gminnej - ul. Drzewna w miejscowości Babice 
(dz. nr 1036). 
    

  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety Szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projek-
tową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonaw-
cy. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi zatwierdzony projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca ma obowiązek znać, stosować i przestrzegać w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i ochrony przeciwpożarowej. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny posiadać aprobatę techniczną 
określającą zgodę na ich użycie.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i za-
interesowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spo-
wodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 

2. MATERIAŁY 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłyną 
na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty roze-
brane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kon-
troli przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowości do pracy.  
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytko-
wania. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych mate-
riałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami 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 pro-
jektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wy-
sokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w do-
kumentacji projektowej. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumen-
tacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, nor-
mach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kon-
troli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. Próbki będą pobierane losowo.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
Dziennik budowy, dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone i przechowywane na terenie budowy w miejscu odpo-
wiednio zabezpieczonym. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 
   Wykonane roboty podlegać będą: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 Odbiorowi częściowemu; 

 Odbiorowi ostatecznemu; 

 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

   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. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budo-
wy 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. 
 

   Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru ro-
bót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

   Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi-
śmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecno-
ści Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako-
ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych              
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wyko-
nania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-
cych w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czyn-
ności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych 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 wyko-
nywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                           
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
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8. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 

 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy; 

 Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 

 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania               
i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościo-
wych, związanych z modernizacją drogi gminnej - ul. Drzewna w miejscowości Babice 
(dz. nr 1036). 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościo-
wych wchodzą: 
a) Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi 

trasy i punktów wysokościowych; 
b) Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi); 
c) Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) Wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 

2. MATERIAŁY  
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów zała-
mania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 
0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce 
stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 

3. SPRZĘT  
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następu-
jący sprzęt: 

 Teodolity lub tachimetry, 

 Niwelatory, 

 Dalmierze, 

 Tyczki, 

 Łaty, 

 Taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwaran-
tować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

4. TRANSPORT 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transpor-
tu.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
(od 1 do 7). 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przepro-
wadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifi-
kacje i uprawnienia. 
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Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projekto-
wej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywi-
ste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projekto-
wej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim 
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspekto-
ra Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych 
w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspek-
tora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopa-
trzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i poło-
żenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich ozna-
czeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zo-
staną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworze-
nie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy. 
 
Odtworzenie trasy 
Tyczenie trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pań-
stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odle-
głości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 50 
metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm 
dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością 
do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi 
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wyko-
pów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projekto-
wą oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót 
i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 
metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy 
dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta, co 
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko-
ściowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycz-
nych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wyko-
nawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych; 

 Uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami; 

 Wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych; 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów; 

 Zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznako-
wanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad            
prowadzenia robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoże-
nia konstrukcji nawierzchni, dla modernizacji drogi gminnej - ul. Drzewna w miejscowości 
Babice (dz. nr 1036). 

   
2. MATERIAŁY 

  Nie występują. 
 

3. SPRZĘT  
  Wykonawca przystępujący do wykonania koryta powinien dysponować: 

- Równiarką lub spycharką z ukośnie ustawianym lemieszem; Inwestor może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny; 

- Walcami statycznymi, wibracyjnymi lub płytami wibracyjnymi. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 

 
4. TRANSPORT 

   Nie występuje. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw na-
wierzchni.  
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odby-
wać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy na-
wierzchni. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w któ-
rym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie ma-
szyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie.  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich za-
nieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoż-
liwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.  
Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszcza-
nie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia określonego 
zgodnie z BN-77/8931-12  
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności opty-
malnej z tolerancją od -20% do +10%. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw na-
wierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii. 
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Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
   Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie: 

 Szerokość koryta (10 razy na 1 km i nie może różnić się więcej niż +10 cm i -5 cm); 

 Równość koryta wg BN-68/8931-04; 

 Spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacją z tolerancją ± 0,5%); 

 Rzędne wysokościowe (różnica nie powinna przekraczać +1 cm, -2 cm); 

 Ukształtowanie osi w planie (różnica nie większa niż ± 5 cm); 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża wg BN-77/893112; 

 Wilgotność wg PN-B-06714-17 (tolerancja od -20% do 10%). 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kw.) wykonanego i odebranego koryta. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wyma-
ganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowiązu-
jącej tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
- Odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem; 
- Załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na od-

kład lub nasyp; 
- Profilowanie dna koryta lub podłoża; 
- Zagęszczenie; 
- Utrzymanie koryta lub podłoża; 
- Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy: 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia na-

wierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planogra-

fem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw 
    

 

Strona 10 

1. ZAKRES ROBÓT 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                       
i odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed 
ułożeniem następnej warstwy nawierzchni dla modernizacji drogi gminnej - ul. Drzewna 
w miejscowości Babice (dz. nr 1036). 

     
2. MATERIAŁY 

 
Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 
a) do skropienia  podbudowy nieasfaltowej: 

- kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 
- upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 

b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 
- upłynnione asfalty szybkoodparowalne wg PN-C-96173 
- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170, za zgodą Inżyniera. 

 
Zużycie lepiszczy do skropienia 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2) 
   

 
1 
2 

 
Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy D 200, D 300 

 
od 0,4 do 1,2 
od 0,4 do 0,6 

 

 
Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy  i stanu 
jej powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Składowanie lepiszczy 
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Emulsję można 
magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych 
z nalewaniem od dna. Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na 
tworzenie się na dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później 
przewody. Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych 
przez producenta. 

 
3. SPRZĘT  

 
Sprzęt do czyszczenia warstw nawierzchni 
- szczotka mechaniczna, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczo-

tek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywa-
nia oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga 
szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczącej służyć do zamiatania. Zaleca 
się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające, 

- sprężarka, 
- zbiornik z wodą, 
- szczotki ręczne. 
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Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna 
być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regu-
lowanie następujących parametrów: 
- temperatury rozkładanego lepiszcza, 
- ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
- obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
- prędkości poruszania się skrapiarki, 
- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
- dozatora lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza. Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie le-

piszcza z tolerancją  10%od ilości założonej. 
 

4. TRANSPORT 
Asfalty mogą być transportowane w cysternach posiadających izolację termiczną, zaopa-
trzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem 
wody. 
Emulsja może być transportowana w cysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opako-
waniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powo-
dowały jej rozpadu. Powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory                   
o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie 
umożliwiające  przepływ emulsji, powinny być czyste i nie zawierać resztek innych lepisz-
czy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota                
i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem.                  
W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych.  
 
Skropienie warstw nawierzchni 
Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić 
dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których                    
nawierzchnia może być wilgotna. Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji 
prze Inżyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem 
przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą 
rozpryskową). 
 

Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (0C) 

1 
2 
3 

Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy D 200 
Asfalt drogowy D 300 

od 20 do 40 
od 140 do 150 
od 130 do 140 

 
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być 
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetr5acji 
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lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji 
czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.  
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien                      
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko nie-
zbędny ruch budowlany.   

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badanie lepiszczy powinno być oparte na atestach producenta z tym, że Wykonawca              
powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości :  
- emulsji asfaltowej kationowej - lepkość - wg EmA-94 
- asfalt drogowy – penetracja – wg PN-C-04134 
Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza – wg metody podanej w opra-
cowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszy-
wa”. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest : 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowiązującej tolerancji dały 
wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
Normy: 
1.   PN-C-04134     Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
2.   PN-C-96170     Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
3.   PN-C-96173     Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni  

drogowych 
 
Inne dokumenty 
1.   „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”.   
       Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.  
2.   Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM-1994 r. 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad pro-
wadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z tłucznia kamiennego, dla                 
modernizacji drogi gminnej - ul. Drzewna w miejscowości Babice (dz. nr 1036). 

    
2. MATERIAŁY 

  Kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112. 
  Woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
  Do wykonania podbudowy należy użyć: 

 Tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm; 

 Kliniec od 20 mm do 31,5 mm; 

 Kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 
Kruszywo powinno być klasy, co najmniej II. 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzien-
na lub z wodociągu.  

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien 
dysponować: 

 Równiarką, układarką lub rozsypywarką kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca; 

 Walcami statycznymi gładkimi do zagęszczania kruszywa grubego; 

 Walcami wibracyjnymi lub wibracyjnymi zagęszczarkami płytowymi do klinowania 
kruszywa grubego klińcem, 

 Walcami ogumionymi lub stalowymi gładkimi do końcowego dogęszczenia, 

 Przewoźnymi zbiornikami do wody zaopatrzonymi w urządzenia do rozpryskiwania 
wody. 

 
4. TRANSPORT 

   Dowolne środki transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza 
od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy 
podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 
20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być ta-
ka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość proj. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca sta-
tycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo prze-
suwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęsz-
czenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dol-
nej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego 
należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa gru-
bego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co naj-
mniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co naj-
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mniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drob-
nym.  
Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy 
powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa 
grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami 
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. Następnie 
warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostko-
wym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa 
poluzowanego w czasie szczotkowania. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Kontrola jakości robót obejmuje: 

 Badania właściwości kruszywa wg PN-S-96023; 

 Szerokość podbudowy (zgodne z dokumentacją z tolerancją +10 cm i -5 cm); 

 Równość podbudowy wg BN-68/8931-04 (nierówności podłużne podbudowy należy 
mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, nie mogą przekraczać: 12 mm dla podbu-
dowy zasadniczej, 15 mm dla podbudowy pomocniczej); 

 Spadki poprzeczne (zgodne z dokumentacją z tolerancją ± 0,5%); 

 Rzędne wysokościowe (różnica nie powinna przekraczać +1 cm, -2 cm); 

 Ukształtowanie osi w planie (różnica nie większa niż ± 5 cm); 

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

podbudowy zasadniczej  2 cm, dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.); 

 Nośność podbudowy wg BN-64/8931-02 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tłucznia ka-
miennego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowiązującej to-
lerancji dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej obejmuje: 

 Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

 Oznakowanie robót; 

 Przygotowanie podłoża; 

 Dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania; Rozłożenie kruszywa; 

 Zagęszczenie warstw z zaklinowaniem; 

 Przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji tech-
nicznej; 

 Utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy: 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanie-

czyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanie-

czyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bęb-

nie Los Angeles 
10. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogo-

wych 
11. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

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

kamiennego 
13. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane kamienne do na-

wierzchni drogowych 
14. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia na-

wierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planogra-

fem i łatą 
16. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z destruktu asfaltowego na zjaz-
dach, w ramach modernizacji drogi gminnej - ul. Drzewna w miejscowości Babice (dz. nr 
1036). 
   

2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji jest: 
- destrukt z frezowania istniejącej warstwy bitumicznej; 
- kationowa emulsja asfaltowa; 
- grys o uziarnieniu 4/6,3 mm - wymagania jak w PN-B-11112:1996/A1:2001. 

 
3. SPRZĘT  

Przy wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprawnym 
technicznie sprzętem:  
- równiarki, spycharki, 
- walec ogumiony, walec gładki, walec wibracyjny lub wibrator płytowy,  
- sprzęt do skropienia emulsją asfaltową jak w ST D.04.03.01. 

 
4. TRANSPORT 

Destrukt przewożony będzie środkami transportu samowyładowczego w sposób zabez-
pieczający go przed zanieczyszczeniem.  
Emulsja asfaltowa transportowana będzie jak w ST D.04.03.01.  
Grys można przewozić dowolnymi środkami transportu samowyładowczego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
W przygotowanym korycie gruntowym należy rozścielić i zagęścić warstwę destruktu bi-
tumicznego (materiał z frezowania warstwy bitumicznej). Grubość warstwy po zagęszcze-
niu wg Dokumentacji Projektowej. Jeżeli grubość warstwy przekracza 15 cm to należy ją 
wykonać w dwóch warstwach. Skropienie emulsją asfaltową wykonać w ilości 0,50 - 0,70 
kg/m2. Powierzchnię skropioną należy miałować. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową:  
- jakość użytych materiałów,  
- przygotowanie podłoża,  
- grubość warstw,  
- stopień zagęszczenia,  
- spadki poprzeczne,  
- równość nawierzchni.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z destruktu as-
faltowego. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
 
Cena wykonania robót obejmuje:  
- prace pomiarowe i przygotowawcze,  
- wykonanie oznakowania prowadzonych robót,  
- pozyskanie i transport materiału niezbędnego do wykonania robót,  
- rozścielenie i zagęszczenie warstwy destruktu,  
- skropienie powierzchni emulsją kationową,  
- miałowanie skropionych powierzchni,  
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów wymaganych w specyfikacji,  
- uporządkowanie placu budowy 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana 
Az1).  

2. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 03.02.1992.  

3. Zeszyt Nr 60 serii: „Informacje i Instrukcje” IBDiM – Warszawa 1999 – „Warunki tech-
niczne; drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.  
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad               
prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu  
asfaltowego, dla  modernizacji drogi gminnej - ul. Drzewna w miejscowości Babice (dz. nr 
1036).. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych           
z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1                
i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od 
producenta. 
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od 
KR1 do KR4 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki 
betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 
 
                                           Tablica 1. Stosowane mieszanki 
 

 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance 

   
2. MATERIAŁY 

2.1. Lepiszcza asfaltowe 
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. 
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszczy wymie-
nionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat tech-
nicznych. 
 

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 

 
  

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami  
(polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 
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Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających za-
nieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu             
asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany 
termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancja ± 5°C oraz układ cyrkula-
cji asfaltu. 
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzew-
czy pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się 
wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po 
dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu              
w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów 
różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
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2.2. Kruszywo 
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 
13043 i WT-1 Kruszywa 2008, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – cześć 2 – punkt 
3, tablica 3.1, tablica 3.2, tablica 3.3. 
Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed za-
nieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza po-
winno się odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 
2.3. Środek adhezyjny 
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednia przyczepność (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek   
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określo-
na według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach,            
w warunkach określonych przez producenta. 
 
2.4. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w równym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 
różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi                        
w nawierzchni lub ja ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 
b) emulsje asfaltowa według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 

technicznych. 
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
- nie mniej ni_ 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
- nie mniej ni_ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opako-
waniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt mody-
fikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
 
2.5. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwa ścieralna) należy 
stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami 
według PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany 
polimerem lub lateksem butadienowo styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie war-
stwy asfaltowe na gorąco. 
Emulsje asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonar-
nych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opako-
wań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się moż-
liwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
- wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym kompu-

terowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
- układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
- skrapiarka, 
- walce stalowe gładkie, 
- lekka rozsypywarka kruszywa, 
- szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
- samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
- sprzęt drobny. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól-
ne” 
 
4.2. Transport materiałów 
Asfalt i polimeroasfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolo-
wanych i zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory 
spustowe. 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczają-
cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawil-
goceniem. 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem                 
i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich                  
cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładu-
nek pneumatyczny. 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem 
emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w prze-
grody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wy-
dzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH 4). 
Mieszankę mineralno-asfaltowa należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczy-
mi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mie-
szanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przy-
krycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszan-
ki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wyma-
ganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powin-
ny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). 
 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tabli-
cach 6 i 7. 
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8 i 9. 
 

 
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza 

do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla KR1-KR2 
 

 
 
 
 
 

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartości lepiszcza 
do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej dla KR3-KR4 
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Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, 
przy ruchu KR1 ÷ KR2 

 

 
 
  
Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, 

przy ruchu KR3 ÷ KR4 
 

 
 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltowa należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn 
i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania goto-
wej mieszanki). 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do               
dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewa-
nia, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z do-
kładnością ± 5°C. 
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Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może 
przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 
45/80-55 i 45/80-65. 
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby 
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfalto-
wym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od 
najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tabli-
cy najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 
wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo-
średnio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC 

 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warun-
kiem skoordynowania miedzy sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, 
rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właści-
wościach. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod war-
stwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
- ustabilizowane i nośne, 
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
- wyprofilowane, równe i bez kolein. 
W wypadku podłoża z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności należy 
przyjąć dane z pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 
2008 - punkt 8.7.2. 
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. W wypadku podłoża z warstwy 
starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 11. 

 
Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy 

asfaltowe (pomiar łatą 4-metrowa lub równoważna metoda) 
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Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ja ograni-
czających powinny być zgodne z dokumentacja projektowa. Z podłoża powinien być za-
pewniony odpływ wody. 
Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie 
oznakowania poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczep-
nosci warstw wg punktu 5.7. 
Nierówności podłoża (w tym powierzchnie istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrów-
nać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w 
betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem 
o właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfalto-
wym). 
W celu polepszenia połączenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni po-
wierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć 
przed wykonaniem warstwy asfaltowej. 
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według 
norm lub aprobat technicznych. 
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mine-
ralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicz-
nych. 
 
5.5. Próba technologiczna 
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przepro-
wadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu należy zapro-
gramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 
mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się 
pracy otaczarki. 
Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu            
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregacje 
kruszywa. 
Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić                    
w silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samo-
chodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27. 
Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka 
próbnego. 
 
5.6. Odcinek próbny 
Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca 
wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustale-
nia warunków zagęszczania. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Po-
wierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 
50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu ja-
kie zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej. 
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Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera tech-
nologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
5.7. Połączenie międzywarstwowe 
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia miedzy 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody 
między warstwami. 
Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem war-
stwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeli-
czeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
- zaleca się stosować emulsje modyfikowana polimerem, 
- ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mie-

szanki; jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć więk-
szą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ja. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. 
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach 
trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych                          
w nawierzchni lub ja ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem. Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmia-
nę organizacji ruchu. 
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed 
układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie 
z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2. 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmos-
ferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury 
podanej w tablicy 12. 
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wia-
tru (V > 16 m/s) 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym tem-
peraturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki oto-
czenia. 
 
Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 
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Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 
 

Tablica 13. Właściwości warstwy AC 

 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną             
w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie               
z dokumentacją projektową. 
W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowy-
mi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie                
z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione. 
 
5.9. Połączenia technologiczne 
Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 
punkt 8.6. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
  
 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i po-

wszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub 
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności, aprobatę tech-
niczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

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

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akcep-
tacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
Badania dzielą się na: 
- badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 
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6.3.2. Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie 
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy nie-
zwłocznie usunąć. 
Wyniki badan Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier 
może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie za-
strzeżeń Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według punktu 6.3.3. 
Zakres badan Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
- pomiar temperatury powietrza, 
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania na-

wierzchni (wg PN-EN 12697-13), 
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
- pomiar równości warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5), 
- pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
- ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
- ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
 
6.3.3. Badania kontrolne 
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość  
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy                    
i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są pod-
stawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje się 
Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca              
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy      
podano w tablicy 14. 

Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych 
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 6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badan kon-
trolnych dodatkowych. 
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporząd-
kowany do badan kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odci-
nek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
Do odbioru uwzględniane są wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych 
do wyznaczonych odcinków częściowych. 
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonaw-
ca. 
 
6.3.5. Badania arbitrażowe 
Badania arbitrażowe są powtórzeniem badan kontrolnych, co do których istnieją uzasad-
nione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, któ-
re nie wykonywało badan kontrolnych. 
Koszty badan arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na 
której niekorzyść przemawia wynik badania. 
Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych prze-
strzeni lub wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji 
ze strony Zamawiającego. 
 
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 
2008 punkt 8.8. 
Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości 
dopuszczalne i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu 
próbek, dokładność metod badań oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy as-
faltowej). 
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą 
odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 15. 
W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości war-
stwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo spraw-
dzać odcinki częściowe. 
Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do od-
cinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedyn-
czych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
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Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy  
oraz ilości materiału na określonej powierzchni 

 
  
 6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 
13. Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. 
 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 13, 
nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne więcej niż 1,5 %(v/v). 
 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych. 
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 
Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyż-
szych klas należy stosować metodę pomiaru umożliwiająca obliczanie wskaźnika równości 
IRI. Wartość IRI oblicza się dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźni-
ka IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu dotyczącym              
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz pla-
ców i parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub 
metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar             
wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. 
Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwi-
tu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą 
odległość miedzy łatą a mierzoną powierzchnią. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej 
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nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane                         
w tablicy 23. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni,           
w prawym śladzie koła. 
 

Tablica 16. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej 
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego 

 
 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy 
ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wyko-
nuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych na-
leży stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej 
użyciu łaty i klina. 
Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym 
pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona                   
w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy 
ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż                
podana w tablicy 17. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru na-
wierzchni. 
 

Tablica 17. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego 

 
 
6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych 
klas powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym 
poślizgu opony testowej. 
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Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m 
na nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przelicza-
ny na wartość przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właści-
wości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współ-
czynnik tarcia przyjmuje się różnice wartości średniej E(μ) i odchylenia standardowego                
D: E(μ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 
m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku 
odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z pręd-
kością 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczegól-
ne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,47, przy prędkości 
pomiarowej 30 km/h. 
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane                     
w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporzą-
dzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. 
Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym termi-
nie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie 
powinny być mniejsze niż podane w tablicy 18. W wypadku badań na krótkich odcinkach 
nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów 
współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 
 

Tablica 18. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia 
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego 

 
 
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szero-
kości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawę-
dziach, powinny być zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalną tolerancją ± 1 cm, 
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału do-
puszczalnych odchyleń. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm. 
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane,               
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spę-
kań, deformacji, plam i wykruszeń. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy scieralnej z betonu 
asfaltowego (AC). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 
dały wyniki pozytywne. 
Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potraceń, to Zamawiający może w razie 
niedotrzymania wartości dopuszczalnych dokonać potraceń według zasad określonych              
w WT-2 pkt 9.2. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- oczyszczenie i skropienie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej, 
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowa-

nia, 
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych                

i krawężników, 
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
- obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprzętu. 

 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezali-

czane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy: 
1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku 

węgla i alkaliów w cemencie. 
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2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badan 
3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego. 
4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziar-

nowego – Metoda przesiewania. 
5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu zia-

ren za pomocą wskaźnika płaskości. 
6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

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

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

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

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

10.  PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawar-
tości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powie-
trza) 

11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie  

12. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
gęstości nasypowej i jamistości. 

13. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacja 

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

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

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

18. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynni-
ków atmosferycznych – część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

19. PN-EN 1367-3 Badania własciwosci cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynni-
ków atmosferycznych – Czesc 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda goto-
wania 

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igła 
21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mieknienia – Me-

toda Pierscien i Kula 
22. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
23. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałosci na sicie emulsji as-

faltowych oraz trwałosci podczas magazynowania metoda pozostałosci na sicie 
24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych własciwosci kruszyw – Analiza chemiczna 
25. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych własciwosci kruszyw – Czesc 4: Oznaczanie podat-

nosci wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
26. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
27. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
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28. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwosci Fraas-
sa 

29. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Czesc 
1: Metoda destylacyjna 

30. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odpornosci 
na twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Czesc 1: Metoda RTFOT Jw. Czesc 3: 
Metoda RFT 

31. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco – Czesc 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrosta-
tyczna 

32. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco – Czesc 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni 

33. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineral-
no-asfaltowych na goraco – Czesc 11: Okreslenie powiazania pomiedzy kruszywem i as-
faltem 

34. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineral-
no-asfaltowych na goraco – Czesc 12: Okreslanie wra_liwosci na wode 

35. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineral-
no-asfaltowych na goraco – Czesc 13: Pomiar temperatury 

36. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineral-
no-asfaltowych na goraco – Czesc 18: Spływanie lepiszcza 

37. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineral-
no-asfaltowych na goraco – Czesc 22: Koleinowanie 

38. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineral-
no-asfaltowych na goraco – Czesc 27: Pobieranie próbek 

39. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineral-
no-asfaltowych na goraco – Czesc 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych 

40. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfal-
towych lepkosciomierzem wypływowym  

41. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfalto-
wych 

42. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartosci pH emulsji asfalto-
wych 

43. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen sto-
sowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

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

45. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Czesc 1: Oznaczanie 
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineral-
nym PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czesc 1: Beton As-
faltowy 

46. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czesc 20: Badanie ty-
pu 

47. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniajacych stosowanych do mieszanek bitumicz-
nych – Czesc 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli 

48. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniajacych stosowanych do mieszanek bitumicz-
nych – Czesc 2: Liczba bitumiczna 

49. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spre_ystego asfaltów 
modyfikowanych 
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50. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odpornosci na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltów 

51. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfalto-
wych metoda pomiaru ciagliwosci 

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

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

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

55. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
56. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji as-

faltowych 
57. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowa-

nych polimerami 
58. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złaczy i zalewy – Czesc 1: Specyfikacja zalew na goraco 
59. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złaczy i zalewy – Czesc 2: Specyfikacja zalew na zimno 
60. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar 

metoda otwartego tygla Clevelanda 
61. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 

Clevelanda 
 
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
1. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchnio-

wych utrwalen na drogach publicznych, Warszawa 2008 
2. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 
3. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

 
10.4. Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dy-
rekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad pro-
wadzenia robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowej na zimno w ramach, 
modernizacji drogi gminnej - ul. Drzewna w miejscowości Babice (dz. nr 1036). 

    
2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
 

3. SPRZĘT  
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na 
zimno na określoną głębokość z dokładnością określoną w pkt.5 niniejszej SST. 
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewnić zachowanie wymaganej rów-
ności oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Wymaganą 
równość określono w pkt. 5 niniejszej SST. Do małych robót (naprawy części jezdni)                    
Inspektor Nadzoru może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokal-
nych naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych ele-
mentów nawierzchni. 
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą , a poza nim powin-
ny, być zaopatrzone w system odpylania . 
Za zgodą Inspektora Nadzoru można dopuścić frezarki bez tego systemu na drogach                  
zamiejskich w obszarach niezabudowanych oraz na drogach miejskich przy małym zakre-
sie robót . 
Sprzęt użyty do frezowania nawierzchni powinien odpowiadać wymaganiom zawartym                     
w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Wydajność frezarek powinna zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w kon-
trakcie, przy jak najmniejszych zakłóceniach ruchu. 
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Do uzyskania akceptacji sprzętu Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne freza-
rek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację pracy fre-
zarki na własny koszt. 
 

4. TRANSPORT 
  Transport powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów. 
  Ogólne wymagania dla transportu podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Nawierzchnia powinna być frezowania do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych                  
z dokumentacją projektową. 
Nierówności sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04, 
przy użyciu klina pomiarowego o szerokości 40 mm , nie powinny przekraczać 6 mm. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić większe nierówności w przypadkach wątpliwych na                
ulicach miejskich, ze względu na dużą ilość elementów uzbrojenia.  
Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowaniu części jezdni, to wówczas, ze 
względów bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki: 
a) usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu , wysokość podłużnych pionowych                 

krawędzi nie może przekraczać 40 mm, 
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c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawęż-
nika (ścieku) dopuszcza się większy uskok niż określono w punkcie b), ale przy głęboko-
ści większej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowania, 

d) pionowe krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny mieć klinowo 
ścięte krawędzie. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmować 
pomiary określone w tablicy 1. 
 

Lp. Rodzaj badania Częstotliwość badania 

1. Równość podłużna Łatą 4-metrową co 20 m 

2. Równość poprzeczna Łatą 4-metrową co 20 m 

3. Spadki poprzeczne  Co 50 m 

4. Szerokość frezowania Co 50 m 

5. Głębokość frezowania Na bieżąco 

Tablica 1. Zakres i częstotliwość badań kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno 
 
Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien być zgodny z określonym                               
w dokumentacji projektowej, z tolerancją ± 0,5 %. 
Szerokość frezowania powinna odpowiadać określonej w dokumentacji projektowej                           
z dokładnością ± 5 cm. 
Głębokość frezowania powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej                        
z dokładnością ± 5 mm. 

  
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar sfrezowanej powierzchni warstwy powinien być dokonany w metrach kwadrato-
wych [m2]. 
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo sfrezowanych powierzchni nie 
wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Nadmierna głębokość sfrezowania warstwy lub nadmierna powierzchnia w stosunku do 
dokumentacji projektowej wykonana bez pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru, 
nie mogą stanowić podstawy roszczeń o dodatkową zapłatę. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów z bieżącej kontroli robót. 
Odbioru dokonuje się na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy i ewentualnych uzu-
pełniających pomiarów oraz oględzin powierzchni po frezowaniu. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Cena wykonania 1m2 frezowania nawierzchni na zimno obejmuje: 

 Roboty pomiarowe i przygotowawcze; 

 Oznakowanie robót; 
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 Frezowanie na zimno; 

 Wywiezienie sfrezowanego materiału na miejsce wskazane; 

 Przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
1. PN-68/8934-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planogra-

fem i łatą 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad            
prowadzenia robót związanych z ścinaniem zawyżonych poboczy i uzupełnieniem zaniżo-
nych poboczy, dla modernizacji drogi gminnej - ul. Drzewna w miejscowości Babice (dz. 
nr 1036). 

   
2. MATERIAŁY 

Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy podano w SST D-05.01.00 
„Nawierzchnie gruntowe” i SST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. 
 

3. SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien             
wykazać się: 
- możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych, 
- równiarek z transporterem (ścinarki poboczy), 
- równiarek do profilowania, 
- ładowarek czołowych, 
- walców, 
- płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 
- przewoźnych zbiorników na wodę. 
 

4. TRANSPORT 
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środ-
ków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mecha-
nicznym. Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi na-
wierzchni, zgodnie z założonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym. 
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład. Miejsce 
odkładu należy uzgodnić z Inżynierem. 
Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić do 
wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić. 
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić co najmniej 
0,98 maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-
04481. 
W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je uzu-
pełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza 
wykonane. 
Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 
do 3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę ma-
teriału uzupełniającego w postaci mieszanek optymalnych określonych w SST D-05.01.01 
„Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkiele-
tu gruntowego mieszanek należy określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481. 
Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi 
poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaak-
ceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spa-
dek poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śla-
dów po przejściu walców lub zagęszczarek. 
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Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 powinien wynosić co najmniej 
0,98 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowa-
nych do uzupełnienia poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki według                            
SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe”, SST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa natu-
ralna”. 
 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Lp.  
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki uzupełniającej 2 próbki 

2 Wilgotność optymalna mieszanki uzupełniającej 2 próbki 

3 Wilgotność optymalna gruntu w ściętym poboczu 2 próbki 

4 Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych lub uzupełnianych 
poboczach 

2 razy na 1 km 

 
 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równość podłużna co 50 m 

3 Równość poprzeczna 

 
Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dok. projektową, z tolerancją ± 1%. 
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04                
Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
2. BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
3. BN-77/8931-12    Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyczą-
ce wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg dla modernizacji drogi gminnej - ul. 
Drzewna w miejscowości Babice (dz. nr 1036). 
    

2. MATERIAŁY  
Materiały do znakowania cienkowarstwowego 
Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane warstwą 
grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty zawierające 
ciała stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą występo-
wać w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 
Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię pędzlem, 
wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie odparo-
wania i/lub w procesie chemicznym. 
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa aprobata 
techniczna odpowiadająca wymaganiom POD-97. 
 
Materiały do znakowania grubowarstwowego 
Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające 
nakładanie ich warstwą grubości 4,00 mm. Należy zastosować masy chemoutwardzalne na 
zimno w kolorach białym i czerwonym. 
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mie-
szanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzch-
nię odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku 
reakcji chemicznej.  
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego określa aprobata 
techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97. 
 
Materiał uszorstniający oznakowanie 
Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego 
twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu od-
powiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie może 

zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 m. 
Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym 
powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub POD-97. 
 
Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagra-
żających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały do znakowania cienko- i grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować 
stałość swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 
miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. 
Materiały do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowia-
dających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania 
słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40°C, 
b) farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25°C, 
c) pozostałych materiałów - poniżej 40°C. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakre-
su robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaak-
ceptowanego przez Inżyniera: 
- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych        w urządze-

nia odpylające) oraz szczotek ręcznych, 
- frezarek,sprężarek, 
- malowarek, 
- układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 

 
4. TRANSPORT 

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powi-
nien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie 
się w czasie transportu i uszkadzanie. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Warunki atmosferyczne 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wyno-
sić co najmniej 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami 
producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 
Jednorodność nawierzchni znakowanej 
Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni znakowanej. Nie-
równomierności i/albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróżniają się od starej na-
wierzchni i nie mają większego rozmiaru niż 15% powierzchni znakowanej, uznaje się za 
powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych należy ustalić w SST wyma-
gania wobec materiału do znakowania nawierzchni. 
Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania 
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni ma-
lowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu 
wymienionego w SST i zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być 
czysta i sucha. 
Przedznakowanie 
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedzna-
kowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o 
znakach drogowych poziomych”, SST i wskazaniach Inżyniera. 
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcień-
czoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich li-
nii lub kropek. Początek i koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. 
W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco czy-
telne i zgodne z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać. 
Wykonanie znakowania drogi 
Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 
Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być 
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami 
SST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 
Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w 
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. 
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Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w 
czasie od 2 do 4 min do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania 
zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do 
malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje się całkowi-
cie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. 
Farbę należy nakładać równomierną warstwą, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. 
Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowe-
go na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta 
w czasie prac, określona przez średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od 
ilości ustalonej, więcej niż o 20%. 
Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z 
automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem 
uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu nale-
ży dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu 
wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgod-
ności wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 
i jego wymiarów. 
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienko- lub grubowarstwowego 
przeprowadza przed rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co naj-
mniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 

- sprawdzenie oznakowania opakowań, 
- wizualną ocenę stanu materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
- pomiar wilgotności względnej powietrza, 
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
- badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 , 

b) w czasie wykonywania pracy: 
- pomiar grubości warstwy oznakowania, 
- pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4], 
- wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych, 
- pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projek-

tową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych” , 
- wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szero-

kości linii, 
- oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni 
naniesionych znaków. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
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 wy-
niki pozytywne. 
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9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 

 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
- przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
- oczyszczenie podłoża (nawierzchni), 
- przedznakowanie, 
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych 

z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, 
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy: 

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe. 
  
   Inne dokumenty: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 
r., Nr 220, poz. 2181). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729). 

3. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, In-
strukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania          
i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem oznakowania pionowego dla mo-
dernizacji drogi gminnej - ul. Drzewna w miejscowości Babice (dz. nr 1036). 
 

2. MATERIAŁY  
Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe po-
winny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę. 
 
Tarcza znaku. 
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku,  a także 
sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, 
zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach od-
działywania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, 
określony przez wytwórcę lub dostawcę. 
Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofał-
dowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy zna-
ku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego 
wymiaru znaku. 
Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre. Zniekształcenia krawędzi tarczy zna-
ku, pozostałe po tłoczeniu lub innych procesach technologicznych, którym tarcza ta była 
poddana, muszą być usunięte. 
Folie odblaskowe użyte do wykonania lica znaku powinny wykazywać pełne związanie z 
tarczą znaku przez cały okres wymaganej trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne nie 
doklejenia, odklejania, złuszczenia lub odstawanie folii na krawędziach tarczy znaku oraz 
na jego powierzchni. 
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie 
od tarczy bez jej zniszczenia. 
Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić od 7 
do 10 lat, w zależności od rodzaju materiału. 
 
Słupki do montażu znaków. 
Rury stosowane do słupków powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 
lub innej normy zaakceptowanej przez Inżyniera. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna 
rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Do-
puszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarza-
nia, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 

 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 
mm na 1 m długości rury. 
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, 
R65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. 
 
Fundament konstrukcje wsporcze znaków. 
Fundamenty dla zamocowania słupków mogą być wykonywane jako: 

 Gruzobeton; 

 Z betonu wykonywanego „na mokro”; 

 Inne rozwiązania zaakceptowane przez Inżyniera. 
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Beton klasy B-10 stosowany do wykonania fundamentu powinien odpowiadać wymaga-
niom PN-B-06250. 
 
Materiały do montażu znaków. 
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą 
elementów znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez 
pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub pa-
letach, w zależności od ich wielkości 
  

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 Wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym; 

 Betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”; 

 Środków transportowych do przewozu materiałów, 
 

4. TRANSPORT 
Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprzętu (uchwyty, śruby, nakrętki itp.) powi-
nien się odbywać środkami transportowymi w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie 
się w czasie transportu i uszkadzanie. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć: 

 Lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobo-
cza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju; 

 Wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. 
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w 
czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projek-
tową oraz obowiązującymi przepisami. 
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku: 

 Odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %; 

 Odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm; 

 Odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni nie więcej niż  5 cm, przy 
zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach 
drogowych pionowych. 

Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający 
jej przesunięcie lub obrót. 
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umoż-
liwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez 
cały okres użytkowania znaku. 
Zaleca się stosowanie elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie 
utrudniającej ich rozłączenie przez osoby niepowołane. 
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający 
bezpośredniego przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku. 
Każdy wykonany znak drogowy oraz każda konstrukcja wsporcza musi mieć tabliczkę zna-
mionową z: 
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 Nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem umożliwiającym identyfikację wy-
twórcy lub dostawcy; 

 Datą produkcji; 

 Oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku; 

 Datą ustawienia znaku. 
Zaleca się, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawierała również miesiąc i 
rok wymaganego przeglądu technicznego. 
Napisy na tabliczce znamionowej muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytel-
ny w normalnych warunkach przez cały okres użytkowania znaku 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgod-
ności wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 
i jego wymiarów. 
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać: 

 Zgodność znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, typ, 
rodzaj, wysokość zamocowania znaków); 

 Zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów; 

 Poprawność wykonania fundamentów pod słupki; 

 Poprawność ustawienia słupków. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka), dla znaków drogowych oraz słupków. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
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 wy-
niki pozytywne. 
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostateczne-
go. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podsta-
wie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych wyżej. 
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 

 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje: 

 Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

 Wykonanie fundamentów; 

 Dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych (słupków); 

 Zamocowanie tarcz znaków drogowych; 

 Przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy: 

   1. PN-B-06250 Beton zwykły 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-07.02.01. Oznakowanie pionowe 
 

 

Strona 50 

  2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
  3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i 

ocena zgodności 
  5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  7. PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 

korozyjnej środowiska 
  8. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zasto-

sowania 
9. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogól-

nego przeznaczenia 
10. PN-H-82200 Cynk 
11. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
12. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepsza-

nia cieplnego. Gatunki 
13. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Ga-

tunki 
14. PN-H-84023-07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
15. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
16. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i alu-

miniowe na konstrukcjach stalowych i żeliwnych. Wymagania i 
badania 

17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
  
   Inne dokumenty: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegóło-
wych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bez-
pieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 
r., Nr 220, poz. 2181). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 r., Nr 177, poz. 1729). 
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1. ZAKRES ROBÓT 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonywania zjazdów do gospodarstw 
i na drogi boczne, w ramach modernizacji drogi gminnej - ul. Drzewna w miejscowości 
Babice (dz. nr 1036). 

     
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Materiały do konstrukcji nawierzchni zjazdów bitumicznych 
- materiały do nawierzchni bitumicznych, wymagania wg SST D-05.03.05a „Nawierzchnia 

z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna”. 
Materiały do konstrukcji podbudowy i nawierzchni zjazdów z destruktu asfaltowego 
- materiały do podbudowy z tłucznia, wymagania wg SST D-04.04.04 „Podbudowa                       

z tłucznia kamiennego”; 
- materiały do nawierzchni z destruktu asfaltowego, wymagania wg SST D-05.02.03. 

„Nawierzchnia z destruktu asfaltowego”. 
Materiały do przebudowy istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej, granito-
wej, płyt betonowych i ażurowych. 
Do regulacji wysokościowej istniejących zjazdów z kostki brukowej betonowej, granitowej, 
płyt betonowych i ażurowych należy użyć materiałów z rozbiórki istniejącej nawierzchni. 
W przypadku gdy materiał jest uszkodzony należy go wymienić na nowy, o kształcie,            
wymiarach i barwie zgodnej z istniejącym materiałem nawierzchni. 

 
3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania zjazdów należy stosować ten rodzaj sprzętu, który został podany w punkcie 
3 odpowiednich SST. 
 

4. TRANSPORT 
Wymagania ogólne dot. transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów stosowanych do wykonania zjazdów powinien odpowiadać wyma-
ganiom według punktu 4 odpowiednich SST. 

  
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne 
Roboty ziemne przy budowie zjazdów na drogi boczne powinny być z zasady wykonywane 
mechanicznie. Przy budowie zjazdów do gospodarstw, gdzie występuje niewielki zakres 
robót, roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie. 
Wykonanie nawierzchni zjazdów 
Wykonanie nawierzchni zjazdów powinno odpowiadać wymaganiom według odpowied-
nich SST. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni zjazdów 
Kontrola jakości wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
- dokumentacją projektową w zakresie: grubości konstrukcji nawierzchni, szerokości, 

rzędnych wysokościowych i spadków poprzecznych; 
- wymaganiami podanymi wg odpowiednich SST. 
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Pomiary cech geometrycznych zjazdów 
Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie cech 
geometrycznych zjazdów niż to podano w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdów 

 Dopuszczalne odchylenia 

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnia 
ulepszona 

Nawierzchnia 
nieulepszona 

Szerokość, cm ± 5 +10  i  -5 

Równość podłużna, mm 9 12 

Równość poprzeczna, mm 9 12 

Pochylenie poprzeczne, % ± 0,5 ± 1,0 

Odchylenie osi zjazdu w planie, cm ± 5 ± 10 

Grubość konstrukcji nawierzchni *), cm ± 0,5 ± 2,0 

*) Odchylenia grubości konstrukcji nawierzchni zjazdu liczone dla łącznej grubości 
warstw 

 
Ocena wyników badań 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST, powinny być 
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z SST, a po przeprowadzeniu              
badań i pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji Inżyniera. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie 
z  dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem obowiązującej               
tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Płatność za m2 (metr kwadratowy) zjazdu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości wykonanych  robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie potrzebnych materiałów, 
- wykonanie robót ziemnych i ewentualnie przepustów, 
- wykonanie konstrukcji nawierzchni (nawierzchni i ewentualnie podbudowy), 
- wykonanie robót wykończeniowych, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji tech-

nicznej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Normy i inne dokumenty wg odpowiednich SST, przywołanych w niniejszej ogólnej specy-
fikacji technicznej. 


