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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 „Wymagania Ogólne” odnosi się do 

wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania 

i odbioru robót, które zostaną wykonane w związku z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic na terenie 

Gminy Gostyń. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Kontraktowych i należy 

je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D.04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – bitumicznymi 

D.05.03.01/aRemont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej 

D.05.03.05/bNawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna 

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 

D.05.03.17 Remont cząstkowy istn. nawierzchni bitumicznej 

D.05.03.17 Remont cząstkowy istn. nawierzchni bitumicznej grysami i emulsją 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następują- 

co: 

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

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny 

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) 

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

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 

i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 

do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania bu- 

dowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń 

i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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1.4.7. Inżynier - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do sprawowania 

nadzoru nad Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

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

i pasami dzielącymi jezdnie. 

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

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 

i skarpami rowów. 

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

nawierzchni. 

1.4.12. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyli- 

czeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych 

z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inżynie- 

ra. 

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływa- 

niu ruchu i czynników atmosferycznych. 

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

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbu- 

dowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej nawierzchni. 

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

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy po- 

mocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 

w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

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

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem czą- 

stek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania czą- 

stek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
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1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana 

do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

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

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

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

nia. 

1.4.22. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania na- 

wierzchni. 

1.4.23. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

1.4.25. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita  modernizacja  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy w  planie 

i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.26. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko- 

łowego, pieszego. 

1.4.27. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w 

przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia 

mierzona w osi jezdni drogowej. 

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

podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub 

pieszych. 

1.4.29. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

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

1.4.31. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 

słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
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1.4.32. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 

mostowego. 

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

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, 

obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 

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

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle porę- 

czy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch ko- 

łowy od ruchu pieszego. 

1.4.35. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.4.36. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.37. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

1.4.38. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.39. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technolo- 

gicznej ich wykonania. 

1.4.40. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związa- 

nych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej ele- 

mentu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy, Dziennik Budowy oraz egzemplarz SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za przekazany plac budowy do chwili odbioru 

ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 

Zakres robót objęty zamówieniem wraz z SST znajduje się w siedzibie Gminy Gostyń. 

 

Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje: harmonogram robót związanych z remontami; 

projekt organizacji ruchu na czas robót wraz z zatwierdzeniem, koszt, urządzeń zabezpieczających 

plac budowy (świateł ostrzegawczych, zapór, ogrodzeń, itp.);; wybudowanie, utrzymanie oraz 
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likwidacja objazdów (przejazdów) i organizacja ruchu; wybudowanie, utrzymanie oraz likwidacja 

tymczasowych ciągów pieszych; zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej,; recepty laborato- 

ryjne nawierzchni bitumicznej, warstw podbudowy. 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumen- 

ty stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązu- 

jące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontrakto- 

wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projekto- 

wą i SST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Roboty na remontowanym odcinku wykonywane będą etapami, przy zawężonej szerokości 

istniejącej jezdni (pod ruchem) oraz ograniczonej prędkości – zgodnie z projektem organizacji 

ruchu na czas budowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpiecza- 

jące w tym: 

- ogrodzenia, 

- poręcze, 

- oświetlenie, 

- sygnały i znaki ostrzegawcze, 

- dozorców 

- oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego spo- 

sobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
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1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami tok- 

sycznymi, 

II) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

III) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 

Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń- 

stwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru ostatecznego. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowala- 

jącym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Wykonawca musi zapewnić wykonanie (swoimi staraniami i na swój koszt) wszystkich wymagań 

zawartych w warunkach technicznych, opiniach, decyzjach i uzgodnieniach wielobranżowych 

stanowiących integralną cześć dokumentacji projektowej 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które 

spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do 

wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania 

poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co 

innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do 

konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na 

zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione 

normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie 

przez Inżyniera. 

Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 

dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. 

W przypadku, gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na 

zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej 

wspomnianych dokumentach. 
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2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowa- 

nego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadec- 

twa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfika- 

cji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczę- 

ciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryj- 

nych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót po 

uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim urzędem publicznym. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązują- 

cymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 

zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inżyniera. 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, projektu 

organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonaw- 

cy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w 

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i 

Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

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

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

ponosi Wykonawca. 

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

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

Inżyniera, tablic informacyjnych których treść będzie uzgodniona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele- 

mentów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

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

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w pro- 

cesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inży- 

nierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

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

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materia- 

łów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie trans- 

portu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legaliza- 

cja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwo- 

ścią zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię- 

ciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 

lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inżynierowi sporządzonych przez siebie recept do 

zatwierdzenia. Recepty powinny być dostarczane wraz z próbkami materiałów w ilościach 

wystarczających do wykonania niezbędnych badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wyko- 

nawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonaw- 

ca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inżynier. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone przez Wykonawcę zgodnie z wymagania- 

mi norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera 

Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedsta- 

wi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu. Wyniki te powinny zostać przedstawio- 

ne przez Wykonawcę w postaci raportu z badań. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywa- 

nia kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów, na koszt 

Wykonawcy. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może także pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wyko- 

nawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 

lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z SSTWiOR. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatko- 

wych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Niezależne Laboratorium zostanie zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej. 
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W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Charakter prowadzonych robót nie wymaga prowadzenia dziennika budowy. 

(2) Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

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

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru Robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

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

na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumenta- 

cją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

gdzie indziej w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera 

na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 
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7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakcep- 

towane przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Inżynierem. 

8. Odbiór robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.00.00.00 

19 

 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 

dokonuje Inżynier. 

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.3.1. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST z uwzględnie- 

niem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumen- 

ty: 

1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

2. Recepty i ustalenia technologiczne. 

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały) – jeśli występuje. 

4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST 

i ew. PZJ. 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST 

i ew. PZJ. 

6. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń – jeśli wystąpią. 

8. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”. 

9. Podstawa płatności 
9.1 Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

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

podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 

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

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 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 obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Wymagania Ogólne Szczegółowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 

Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Szczegółowej Specy- 

fikacji Technicznej D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumencie, a 

nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt organizacji ruchu obejmuje: 

Koszt wybudowania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynie- 

rowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

(b) Ustawienie - zapewnienie tymczasowego oznakowania pionowego zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, które po realizacji zadania będzie stanowić własność wykonawcy. 

Koszt Utrzymania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Utrzymanie oznakowania objazdu tymczasowego 

(b) Oczyszczanie, przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, barier i itp. 

(c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt Likwidacji przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Usunięcie oznakowania. 

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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9.4. Roboty nieprzewidziane 

Roboty nieprzewidziane są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie 

projektowania oraz takie, które wyniknęły w trakcie realizacji robót. 

W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych, Rozliczenie za roboty nieprzewidziane 

nastąpi po zakończeniu zadania, na podstawie Protokołu Konieczności sporządzonego przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego. Protokół 

Konieczności winien być zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony w oparciu o 

ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robót, na 

które nie ma cen jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i 

narzutów załączony do oferty. 

10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 

z późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. 

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 

3. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 

4. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, 

poz. 163 z późniejszymi zmianami). 

6. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz.U. Nr 25 poz.133) 

7. Rozporządzenie MSWiA z 03.11.1998r.(Dz. U. Nr 140 poz.906) 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z później- 

szymi zmianami). 
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OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW 

KONSTRUKCYJNYCH 

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania oraz odbioru oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni w 

związku z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic na terenie Gminy Gostyń. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy oczyszczaniu 

i skrapianiu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują: 

– oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 

– oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych 

– skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 

– skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót, podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

2.1. Rodzaj materiału 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu skropienia według zasad niniejszej Specyfikacji 

są: 

– szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1 – do 

skropienia warstw bitumicznych. Należy stosować emulsję K1-60. Liczba 60 oznacza 

przeciętną zawartość asfaltu w emulsji. 

– średniorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K2 – do 

skropienia warstw niebitumicznych. 

Właściwości drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych powinny spełniać 

wymagania podane w poniższej tablicy. 
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Oznaczenia 

Klasa emulsji 

 

 

 

 

Badanie właściwości 

Szybko- 

rozpadowej 
 

 

 

 
Średnio- 

rozpadowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoda badań 

wg Zeszytu IBDiM 

 K1-60  

 

 
 

K2 

 

 
 

Zawartość lepiszcza, % 

58-62  

 
 

50-70 

 

 
 

punkt 5.2 

 

Lepkość BTA  4 mm, s 

-  
 

< 15 

 
 

Punkt 5.5 

Lepkość wg Englera, UE 3-15 >3 punkt 5.4 

Jednorodność, % 0,63 mm <0,10 <0,10 punkt 5.6 

Jednorodność, % 0,16 mm <0,25 <0,25 punkt 5.6 

Sedymentacja, % <=5.0 <=5,0 punkt 5.8 

Przyczepność do kruszywa, % >=85 >=85 punkt 5.9 

Indeks rozpadu, g/100g <90 80-130 punkt 5.10 
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Metody badań podane w punktach j.w. opisane są w Informacjach, Instrukcjach - Zeszycie 

Nr 60 Serii: "Informacje i Instrukcje" wydanym przez IBDiM-Warszawa 1999 pt. "Warunki 

techniczne - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99". 

2.2. Zużycie lepiszczy do skropienia 

Skropienie warstw niebitumicznych – w ilości 0,8 kg/m2. 

Skropienie warstw bitumicznych – w ilości 0,5 kg/m2. 

Tablica: Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 

z asfaltu upłynnionego 
 

 
Lp. 

Podłoże do wykonania warstwy 

z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody 

z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego, kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 

2 Podbudowa 
mechanicznie 

z kruszywa stabilizowanego 
od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia 
powierzchni 

 asfaltowa o chropowatej 
od 0,2 do 0,5 

Tablica: Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 

z asfaltu upłynnionego na połączeniach międzywarstwowych 
 

 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa  
od 0,3 do 0,5 2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 

2.3. Składowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego 

jakości. 

Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia 

grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się 

magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy 

spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 

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 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 3. 

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

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− szczotek mechanicznych - zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych - pierwsza ze 

szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do 

zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy; druga 

szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania; zaleca się 

używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające, 

− sprężarek, 

− zbiorników z wodą, 

− szczotek ręcznych. 

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka 

powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie 

i regulowanie 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. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10% od ilości założonej. 

4. Transport 

Emulsję na budowę należy przewozić w samochodach cysternach. Cysterny winny być 

podzielone przegrodami na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda 

powinna mieć wykroje umożliwiające przepływ emulsji. Cysterna używana do transportu 

emulsji nie może być używana do przewozu innych lepiszczy. 

Dopuszcza się stosowanie beczek lub innych pojemników stalowych, które na skrzyni 

ładunkowej powinny być ustawione, równomiernie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni 

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 na1eży używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach 

niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z 

kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 

5.2.2. Skropienie powierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
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Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić 

dopiero po wyschnięciu warstwy, za wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których 

nawierzchnia może być wilgotna. 

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, 

a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny 

dla umożliwienia penetracji 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 niezbędny ruch 

budowlany. 

Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na 

odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej: 

- 2.0 godziny w przypadku stosowania 0.5 - 1.0 kg/m2 emulsji, 

- 0.5 godziny w przypadku stosowania 0.1 - 0.5 kg/m2 emulsji. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrole i badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie w 

celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości 

lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

6.3.1. Badanie lepiszczy 
 

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca 

powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy poniżej. 
 

Lp. Rodzaj lepiszcza 
Kontrolowane 
właściwości 

Badanie 
według normy 

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkość EmA-99 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni oczyszczonej i skropionej na podstawie 

Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Płatność za m2 wykonanego oczyszczenia i skropienia należy przyjmować zgodnie 

z obmiarem, oceną jakości wykonanych robót i jakości użytych materiałów na podstawie 

wyników pomiarów i badań. 
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Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

– oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych, 

– skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych niebitumicznych, 

– oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych, 

– skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej 

nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, 

- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 

- zakup lepiszcza, 

- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 

- oznakowanie robót. 

10. Przepisy związane 
 

1. PN-EN-1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igłą. 

2. PN-EN-12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Asfalty drogowe. 

3. Zeszyt Nr 60 Serii: "Informacje i Instrukcje" IBDiM- Warszawa 1999 "Warunki 

techniczne: Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99." 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wyrównania istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną 

w związku z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic na terenie Gminy Gostyń.. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

wyrównania istniejącej nawierzchni i obejmują: 

- wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi o uziarnieniu 0/11 mm 

dla KR 1-2 

- wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi o uziarnieniu 0/16 mm 

dla KR 3-4 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowych pojęć niniejszych specyfikacji podano w SST D.00.00.00 

„Wymagania Ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania (jakość zastosowanych 

materiałów) oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez 

Inżyniera. Należy dążyć do zaopatrzenia się w materiały z jednego źródła. W przypadku 

zmiany pochodzenia materiału należy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracować 

skorygowana receptę. 

Nie dopuszcza się stosowania kruszywa wapiennego do wykonania mieszanki mineralno - 
asfaltowej. 

2.1. Materiały do wykonania warstwy wyrównawczej z AC 

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wyrównawczej z AC należy 

stosować materiały podane w tablicy 1. 

Tablica 1. Materiały do wykonania warstwy wiążącej z AC 
Lp. Materiał wymagania wg 

1 Kruszywo grube WT-1 2014, 

2 Kruszywo drobne WT-1 2014, 

3 Wypełniacz WT-1 2014, 

4 Asfalt 35/50; 50/70 PN-EN 12591 
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2.2. Środek adhezyjny 

Decyzje o zastosowaniu środka adhezyjnego podejmuje sie po przeprowadzeniu przez 

Wykonawcę badan laboratoryjnych uzasadniających konieczność jego stosowania dla 

poprawy przyczepnosci asfaltu do kruszywa. 

Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnej pary kruszywo- 

lepiszcze. Przyczepność asfaltu do kruszywa należy określić wg PN-EN 12697-11, metoda A 

(rolowanie, sprawdzenie po 6 godzinach), na frakcji kruszywa 8/11. Dopuszcza sie inne 

frakcje do tego badania. Wymagana wartość przyczepności wynosi co najmniej 80%. 

Przy wyborze środka adhezyjnego należy zwracać uwagę na jego termo-stabilność, 

szczególnie jeśli będzie dozowany bezpośrednio do zbiornika z asfaltem i przechowywany 

przez dłuższy czas w temperaturze powyżej 100oC. Temperatury produkcji mieszanek 

mineralno-asfaltowych z dodatkiem środków adhezyjnych nie mogą być wyższe od 

zalecanych przez producenta. 

Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają aprobatę techniczna 

(świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym). 

2.4. Dostawy materiałów 

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami 

określonymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania 

mieszanki betonu asfaltowego, aby zapewnić zapas materiałów kruszywowych na co najmniej 

2 tygodnie. Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w 

deklaracje zgodności, potwierdzającą spełnienie wymagań podanych w pkt. 2, o treści według 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydana przez dostawce. 

Wykonawca musi deklarować przydatność wszystkich materiałów budowlanych stosowanych 

do wykonania nawierzchni asfaltowej. Odbywa się to poprzez: 

−wykazanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganym w odpowiednim dokumencie 

wyrobu (normy wyrobu, aprobaty techniczne), 
−deklarowanie przydatności materiału do przewidywanego celu, 

−ewentualne dodatkowe informacje wymagane w dokumentacji projektowej. 

W wypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie 

wykazać ich przydatność do przewidywanego celu. 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

Składowanie kruszywa powinno odbywać sie w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 

2.5.2. Składowanie wypełniacza 

Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.5.3. Składowanie asfaltu 

Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich 

wykonania materiały wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być 

wyposażone w automatycznie sterowane urządzenia grzewcze - olejowe, parowe lub 

elektryczne. Nie dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy 

otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy 

zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancja ± 5oC oraz posiadać układ cyrkulacji 

asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien znajdować sie w zbiorniku poniżej zwierciadła 

gorącego asfaltu. 

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie może przekroczyć: 

- dla asfaltu 35/50 – 190oC 
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- dla asfaltu 50/70 – 180oC 

3. Sprzęt 
Jak w SST D.05.03.05/b pkt.3 - warstwa ścieralna. 

4. Transport 

Jak w SST D.05.03.05/b pkt.4 - warstwa ścieralna. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty 

 

Przed przystawieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca opracuje 

receptę dla mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi ja Inżynierowi do akceptacji. 
Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

− doborze składników mieszanki, 

− doborze optymalnej ilości asfaltu, 

− określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami 
podanymi w niniejszej SST. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w obszarze wyznaczonym 
przez krzywe graniczne. 
Tablica 1a. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu 
asfaltowego 

 
Wymiar oczek 

sit #, mm 

Rzędne krzywych granicznych MM dla kategorii ruchu: 

KR 1 – KR 2 

AC 11 W 

Przechodzi przez: 

31,5 

22,4 

16,0 

11,2 

8,0 

2,0 

0,125 

0,063 

 

- 

- 

100 

90-100 

60-85 

30 55 

6 24 

3 8 

Zawartość lepiszcza Bmin4,8 

Tablica 1b. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 

wyrównawczej z betonu asfaltowego 

 
Wymiar oczek 

sit #, mm 

Rzędne krzywych granicznych MM dla kategorii ruchu: 

KR 3 – KR 6 

AC 16 W 

Przechodzi przez: 
31,5 

 

- 

22,4 
16,0 

100 

90 10

0 

11,2 

8 

70-90 

55-80 
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2,0 25 50 

0,125 4 12 

0,063 4 10 

Zawartość lepiszcza Bmin4,6 

 

minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych 

została podana dla założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeśli stosowana 

mieszanka mineralna ma inna gęstość (Qd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości 

lepiszcza podana wartość należy pomnożyć przez współczynnik R wg równania: 

d 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badan próbek 

wykonanych wg metody Marshalla lub innej uznanej metody stosowanej przez Wykonawcę. 

Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC dla dróg o ruchu KR 1-2 powinna 

spełniać wymagania podane w tablicy 2 lp. 1÷4 

 
Właściwości Warunki 

zagęszczania wg PN- 

EN 13108-20 

Metoda i warunki badania Wymiary mieszanki 

AC 11 W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 2x50 
uderzeń 

PN- EN 12697-8, p.4 Vmin3,0 

Vmax6,0 

Wolne przestrzenie 

wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2, ubijanie, 2x50 

uderzeń 

PN- EN 12697-8, p.5 VFBmin 60 

VFBmax 80 

Zawartość wolnych 

przestrzenie w 
mieszance 

C.1.2, ubijanie, 2x50 

uderzeń 

PN- EN 12697-8, p.5 VMAmin 14 

Wrażliwość na 

działanie wody 

C.1.1, ubijanie, 2x35 

uderzeń 

PN- EN 12697-12, lecz 

przechowywanie w 40oC z jednym 

cyklem zamrażania, badanie w 
25oC 

ITSR80 

 
 

Wykonana warstwa z betonu asfaltowego dla dróg o ruchu KR 3 powinna spełniać 

wymagania podane w tablicy 2 lp. 1÷3 

Tablica 3. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej 

(projektowane empirycznie) KR 3 
Właściwości Warunki 

zagęszczania wg PN- 

EN 13108-20 

Metoda i warunki badania Wymiary mieszanki 

AC 16 W 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 2x75 
uderzeń 

PN- EN 12697-8, p.4 Vmin4,0 

Vmax7 

Odporność na 

deformacje trwałe 

C.1.2, wałowanie P98- 

P100 

PN- EN 12697-22, metoda B w 

powietrzu, PN – EN 13108-20, 
D.1.6, 60oC, 10000 cykli 

WTSAIR 0,10 

PRDAIR 5,0 

Odporność na 

działanie wody 

C.1.1, ubijanie, 2x35 

uderzeń 

PN- EN 12697-12, lecz 

przechowywanie w 40oC z jednym 

cyklem zamrażania, badanie w 

25oC 

ITSR80 

 

Dla każdego wyniku badania należy obliczyć odchylenia średnie od wymaganej wartość dla 

parametrów podanych w tablicy 3. Dla wszystkich mieszanek, krocząca bieżąca wartość 

średnia z odchyleń każdego z tych parametrów powinna być zachowywana dla ostatnich 32 

analiz. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.08.01 

37 

 

 

Jeżeli te średnie odchylenia przekraczają odpowiednie wartości podane w tablicy 3 to wyrób 

jest niezgodny i należy podjąć stosowne działania korygujące. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się w oparciu o receptę 

zatwierdzona przez Inżyniera. Mieszankę mineralno-asfaltowa należy produkować w 

otaczarce, zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 

oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Sposób i 

czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 

otoczenie kruszywa lepiszczem. 

System dozowania środków adhezyjnych powinien zapewnić jednorodność dozowania. 

Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco nie 

powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych środków. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 

wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa 

nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

Temperatura mieszanki powinna wynosić: 

- z asfaltem 35/50 155÷195oC 

- z asfaltem 50/70 140÷180oC 

 

Najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po 

wytworzeniu. 

Najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 
wbudowania. 

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawić 

deklaracje zgodności. 

Deklaracja powinna zawierać: 

- nazwę i adres producenta oraz miejsce produkcji, 

- opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.) 

- warunki, którym odpowiada wyrób tj. odniesienie do niniejszych wymagań oraz 

obowiązujących norm, 
-szczególne warunki stosowania, 

- numer dołączonego certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji 

- nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta. 

Do deklaracji powinien być dołączony certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla 

produkcyjnego poziomu zgodności wytwórni (PPZ) klasy B. 

Do warstwy wiążącej dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku 

wytwórni, pod warunkiem skoordynowania miedzy sobą deklarowanych przydatności 

mieszanek (typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem 

dopuszczalnych braku różnic w ich składzie. 

Do mieszalnika, należy podawać składniki w następującej kolejności: kruszywo grube, 

kruszywo średnie, kruszywo drobne, wypełniacz, a po ich wymieszaniu - lepiszcze. 

Mieszanie składników powinno odbywać się do chwili uzyskania jednorodnej 

mieszanki pod względem wyglądu i konsystencji, a wszystkie ziarna powinny być całkowicie 

otoczone lepiszczem. Wagę jednego zarobu ustala się tak, aby wykorzystać pojemność 

mieszalnika. 

Maksymalne odchylenia składu mieszanki mineralnej od zatwierdzonej receptury 

powinny być utrzymany w granicach następujących tolerancji (w % bezwzględnych): 
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Tablica. 4 Maksymalne odchylenia składu mieszanki mineralnej od zatwierdzonej receptury 
Lp Składniki mieszanki mineralno- 

asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

KR 1i KR 2 KR3-6 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach 

# (mm): 

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

 

 5,0 

 

 4,0 

2 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075  3,0  2,0 

3 Ziarna  przechodzące  przez  sito  o 

oczkach # (mm) 0,075 
 

 2,0 
 

 1,5 

4 Asfalt  0,5  0,3 

 

Po sprawdzeniu składu kruszywa należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem 

lepiszcza w ilości przewidzianej w recepcie. Sprawdzenie zawartości lepiszcza w mieszance 

następuje w wyniku przeprowadzonej ekstrakcji. Należy wykonać minimum dwie ekstrakcje. 

W przypadku stwierdzenia przekroczenia podanych tolerancji należy wykonać korekty w 

urządzeniach wytwórni i powtórzyć kontrolę zarobu. Pozytywne przeprowadzenie próby 

powinno zostać potwierdzone przez Inżyniera w protokole. 

5.4 Kontrola laboratoryjna w trakcie wykonywania odcinka próbnego 

 

W czasie kontroli należy: 

- wykonać ekstrakcję przynajmniej dwóch próbek o wadze co najmniej 500 gramów każda, 

- na bazie pobranej mieszanki przygotować dwie serie po trzy próbki (w pewnym odstępie 

czasu) dla określenia średniej gęstości strukturalnej oraz badania stabilności 

i odkształcenia metodą Marshalla, 

- na bazie pobranej mieszanki przygotować również serię próbek dla określenia modułu 

sztywności pełzania, 
- kontrolować temperaturę mieszanki w czasie rozkładania i zagęszczania, 

- kontrolować prawidłowość i ilość przywałowań, 

- jeśli w dyspozycji laboratorium jest izotopowy miernik gęstości, należy na bieżąco 

śledzić zmiany gęstości warstwy i na bazie tych wyników, potwierdzić lub 

skorygować ilość przywałowań poszczególnych walców, 
- na bieżąco kontrolować grubość zagęszczanej warstwy, 

- na bieżąco oceniać uzyskiwaną makrostrukturę warstwy, 

- po całkowitym wystygnięciu warstwy wyciąć min. 6 próbek w celu określenia wskaźnika 

jej  zagęszczenia  poprzez  porównanie  gęstości  strukturalnej  tych  próbek 

z gęstością strukturalną wzorcowych próbek Marshalla, przy czym wszystkie badane 

próbki muszą osiągnąć wymagane zagęszczanie, 

- skontrolować grubość na wyciętych próbkach. 

W przypadku nie osiągnięcia wymaganych parametrów, odcinek próbny należy 
powtórzyć, dokonując korekty w założeniach. 

Zamawiający wyznaczy laboratorium sprawujące nadzór nad odcinkiem próbnym. 

5.6 Wbudowanie mieszanki 

5.6.1 Warunki ogólne 

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających 

warunkach atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 

10 oC. 

Za  każdorazową  zgodą  Zamawiającego,  prace  mogą  być  prowadzone 

w temperaturze powyżej 5 oC. 
Zabrania się układania mieszanki w czasie deszczu. 
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5.6.3 Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę wiążącą powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Przed ułożeniem warstwy wiążącej, 

podłoże należy skropić emulsją asfaltową w ilości ustalonej w SST D.04.03.01. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od 

podanych w tablicy poniżej. 

 

Tablica. 12 Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

 

Lp. 
Drogi i place Podłoże pod warstwę 

 Wyrównawczą 

1 Drogi klasy G 6 
2 Drogi klasy Z, L, D 9 

 

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w/w tablicy, 
podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 

Przed rozłożeniem warstwy wiążącej, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub 

asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST D.04.03.01. 

Krawężniki oraz ścieki należy zabezpieczyć taśmą asfaltową. 
 

5.6.4. Połączenie międzywarstwowe 

 

Przed ułożeniem warstwy wiążącej niżej leżące będą oczyszczone i skropione emulsją 
asfaltową zgodnie z ST D.04.03.01 

5.8. Układanie 

wg SST D.05.03.05/a - warstwa ścieralna 

 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. 

Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą 

przeprowadzenie badań kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji. Badania kontrolne 

obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych 

materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aż do badań 

końcowych (jakość wykonanej nawierzchni). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, 

wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i 

dostarczać kopie raportów dla Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien 

wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej przedstawiono poniżej. 
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Tablica. 13. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

 

 

 
Lp 

 

 
Wyszczególnienie badań 

 
Częstotliwość badań 

Prowadzonych przez laboratorium 

Wykonawcy 

Częstotliwość 

badań 

sprawdzających 

prowadzony przez 

Laboratorium 

Inżyniera 

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki z dziennej produkcji - 

2. 
Skład mieszanki mineralno- asfaltowe 
pobranej w wytwórni 

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

Raz na 2000 Mg 
MMA 

3a. 
Właściwości asfaltu (penetracja oraz 
temperatura mięknienia) 

dla każdej dostawy (cysterny) 
- 

3b. Właściwości asfaltu (badania pełne) Raz badanie pełne Raz badanie pełne 

4a. Właściwości wypełniacza (przesiew) 1 na 100 Mg - 

4b. Właściwości wypełniacza (badania pełne) Raz badanie pełne Raz badanie pełne 

5a. 
Właściwości kruszywa (uziarnienie, 
zapylenie, zawartość ziaren nieforemnych) 

1 na 200 Mg i przy każdej zmianie 
- 

5b. Właściwości kruszywa (badania pełne) Raz badanie pełne Raz badanie pełne 

6. 
Temperatura składników mieszanki 
mineralno – asfaltowej 

Dozór ciągły 
- 

7. 
Temperatura mieszanki mineralno- 
asfaltowej 

Każdy pojazd przy załadunku 
i w czasie wbudowania 

- 

8. Wygląd mieszanki mineralno- asfaltowej Jw. - 

9. 
Właściwości próbek mieszanki mineralno- 
asfaltowej pobranej w wytwórni 

Jeden raz dziennie 
- 

10. Stabilność i odkształcenie wg Marshalla Jeden raz dziennie 
Raz na 2000 Mg 

MMA 

11. Moduł sztywności *) Jeden raz na trzy dni 
Raz w trakcie 

budowy 

12. 
Wiercenia próbek dla kontroli zagęszczenia 
oraz wolnej przestrzeni w warstwie*) 

Dwie próbki na 1 km każdej jezdni 
Dwie próbki na 1 
km każdej jezdni 

 

*) nie dotyczy warstwy wiążącej na zjazdach 

**) nie dotyczy warstwy wiążącej na zjazdach oraz warstwy wzmacniającej 

 

6.3.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu 

kruszyw,  a  przed  podaniem  asfaltu.  Krzywa  uziarnienia  powinna  być  zgodna 

z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 

 

6.3.2. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg 

zeszytu 64 IBDiM w Warszawie z 2002roku „Procedury badań do projektowania składu i 

kontroli mieszanki mineralno-asfaltowych”. Wyniki powinny być zgodne z receptą 

laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy w pkt. 5.2.4. 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu (penetracja i temperatura 

mięknienia) zgodnie z pkt. 2.3. 
 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 
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Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, 

zgodnie z pkt. 2.2. 
6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

Z częstotliwością podaną w tablicy w pkt. 6.3 należy określić właściwości kruszywa, 

zgodnie z pkt. 2.1. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 

powinna  być  zgodna  z  wymaganiami  podanymi  w  recepcie  laboratoryjnej 

i niniejszej SST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 

Dokładność pomiaru  2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 
podanymi w recepcie i w niniejszej SST. 
6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 

wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 

zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny spełniać wymagania SST. 

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy wiążącej 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni 

z betonu asfaltowego jak na warstwę ścieralną. 

 

6.4.2. Równość warstwy wiążącej 

 

6.4.2.1 Ocena równości podłużnej 

Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej należy stosować jedną 

z następujących metod: 
1) metodę wykorzystania łaty i klina, określonych w Polskiej Normie. 

 

W wypadku gdy konieczne jest stosowanie łaty i klina, określonych w Polskiej Normie, 

pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10m. Wymagana równość podłużna jest określona 

przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów 

stanowiących 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez 

odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 

Wartości odchyleń dla klasy drogi G wyrażone w mm, określa tabela: 

 
 Elementy nawierzchni 95% 100% 

1 2 3 

G, Z, L, D 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączenia 

i wyłączenia, postojowe 
9 10 

 

Wymagania dotyczące równości podłużnej powinny być spełnione w trakcie 

wykonywania robót i po ich zakończeniu. 
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6.4.2.2 Ocena równości poprzecznej 

Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda 

równoważna metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w Polskiej Normie. Pomiar 

powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może być mniejsza 

niż 20. Wymagana równość poprzeczna jest określona przez wartości odchyleń równości, 

które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90% i 100% albo 95% 

i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza 

największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią w danym profilu. 

 
 Elementy nawierzchni 90% 95% 100% 

1 2 3 4 

G, Z, L, D 
Pasy  ruchu  zasadnicze,  dodatkowe,  włączenia 
i wyłączenia, postojowe 

9 - 12 

 

Dopuszczalna wartość nierówności warstwy na zjazdach mierzona wg BN-68/8931-04 

nie powinna być większa od 12 mm. 

Wymagania dotyczące równości poprzecznej powinny być spełnione w trakcie 

wykonywania robót i po ich zakończeniu. 
 

6.4.3. Szerokość warstwy 

Szerokość  warstwy  nie  może  się  różnić  od  szerokości  projektowanej 

o więcej niż ± 5 cm. Szerokość warstwy wiążącej powinna być większa od szerokości 

warstwy ścieralnej o co najmniej grubość warstwy ścieralnej lub o wartość wskazaną w 

Dokumentacji Projektowej. 

 

6.4.4. Grubość warstwy 

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

W trakcie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej grubość warstwy powinna 

być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

Grubość wykonanej warstwy wiążącej Wykonawca powinien mierzyć co najmniej 
w dwóch losowo wybranych punktach z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2. 

6.4.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. 

Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i 

ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się używać mechanicznej wiertnicy, która wycina 

cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Należy pobrać losowo min. dwie próbki z 

każdego układanego pasa o powierzchni do 3000 m2. Wskaźnik zagęszczenia oblicza się 

przez porównanie gęstości strukturalnej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości 

strukturalnej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się 

w procentach. Do oceny zagęszczenia odcinka przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 

Dopuszcza się i inne metody badań zagęszczenia po akceptacji ich przez Inżyniera. 

Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi dla warstwy wiążącej 98 %. 

6.4.6. Spadki poprzeczne warstwy 

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

powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. 
6.4.7. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

z tolerancją  1 cm. 

6.4.8. Ukształtowanie osi w planie 
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Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z 

tolerancją  5 cm. 
6.4.9. Złącza podłużne i poprzeczne 

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

do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 

najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny 

być w jednym poziomie. 

6.4.10. Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte 

asfaltem. 
6.4.11. Wygląd warstwy 

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

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

 

6.4.12. Wolna przestrzeń w warstwie 

Wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 

w recepcie laboratoryjnej. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 T wyrównania mieszanką mineralno-bitumiczną. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Inspektor Nadzoru/Zamawiający oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez 

Wykonawcę zgodnie z niniejszą SST. 

W przypadku stwierdzenia usterek, Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do 

wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00 

Płatność za 1 T ułożonej warstwy wyrównania należy przyjmować zgodnie z obmiarem 

i oceną jakości wykonywanych robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 

laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

- wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi o uziarnieniu 0/11 mm, 

- wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - asfaltowymi o uziarnieniu 0/16 mm, 

Cena 1 T obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inżyniera receptury 

laboratoryjnej, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno – asfaltowej, 

- dostarczenie mieszanki do miejsca wbudowania, 

- posmarowanie gorącym bitumem krawędzi krawężników i urządzeń obcych, 

- mechaniczne rozłożenie mieszanki zgodnie z zaprojektowaną grubością, niweletą 

i spadkami poprzecznymi , zagęszczenie, obcięcie i posmarowanie krawędzi, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

w specyfikacji. 

10. Przepisy związane 
Jak w SST.05.03.05/b - warstwa ścieralna punkt 10. 
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REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI 

TŁUCZNIOWEJ 

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowa- 

nia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania doty- 

czące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni z kru- 

szywa łamanego w związku z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic na terenie Gminy Gostyń. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni z kruszywa łama- 

nego i obejmują: naprawę wybojów. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni – zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na 

bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu 

ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania 

się powstałych uszkodzeń. 

Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie 

nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”. 

1.4.2. Ubytek – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą 
niż grubość warstwy ścieralnej. 

1.4.3. Wybój – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż 

grubość warstwy ścieralnej. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

1.5. 

2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni bitu- 

micznych 

Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia 

krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać: 

- mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5mm. 

2.3 Wymagania dla materiałów 

2.3.1 Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN-933-1 powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Krzywa uziarnienia 

kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnie- 

nia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 

ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na nawierzchnie 

wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej (1-2) 
 

2.3.2 Właściwości Kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica nr 1 
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2.2.3. Woda 

Należy stosować wodę wg PN-EN-1008. 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 
 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca przystępujący do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następują- 

cego sprzętu: 

a) równiarek albo układarek do rozkładania materiału, 

b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania; 

w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

Stosowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. 

 
4. TRANSPORT 

 

4.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpie- 

czających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 

wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy 

ruchu po drogach publicznych pojazd musi spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów tech- 

nicznych. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 5. 

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi 

nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez: 

- pionowe obcięcie krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie jego 

dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta, 

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 
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- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, 

żwiru, piasku i pyłu. 

5.3. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni 

 
Mieszankę z kruszywa należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz 

listew profilowych. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona na całej powierzchni 

naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu naprawiona 

powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. Różnice w po- 

ziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu nie powinny 

być większe od 6 mm, przy pomiarze czterometrową łatą, wg BN-68/8931-04 [2]. Rozłożo- 

ną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytową. 

Na koniec, dla ochrony remontowanej powierzchni, pokrywa się ją miałem kamiennym 0÷4 

mm lub piaskiem gruboziarnistym (pożądane aby zawierał około 10% części gliniastych) i 

zalewa wodą. Remont cząstkowy powinien być tak wykonany, żeby łata wykazywała silne i 

całkowite złączenie ze starą nawierzchnią, a materiały kamienne wbudowane w łatę były 

silnie ze sobą zazębione i zaklinowane. 

Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny 

dla zagęszczanej warstwy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na mate- 

riały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przed- 

stawić je Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek 

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: 

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi 
będzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca - codziennie, 

- skład wbudowywanych mieszanek: 

- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie, 

- równość naprawianych fragmentów - każdy fragment 

Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, przy 

pomiarze czterometrową łatą wg BN-68/8931-04 [2], nie powinny być większe od 

4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości 

poniżej 60 km/h, 

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być 

zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykona- 

na ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm, jeśli warstwę wypełniającą wy- 

konano z mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno" (o długim okresie składowania). Przy 
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innych rodzajach mieszanek, które są mniej podatne na dogęszczenie poziom warstwy 

wypełniającej ubytek powinien być wyższy od otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni 
nawierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wy- 

niki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: 

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna 
i krawędzi, usunięcie wody), 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

– remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa przy użyciu kruszywa łamanego, 

Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- zakup oraz dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inżyniera recepty laboratoryj- 

nej, 
- transport mieszanki na miejsca wbudowania, 

- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej według ustaleń specyfikacji 

technicznej,wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową, SST i ewentualnie 

zaleceniami Inspektora Nadzoru/Zamawiającego, 

- pomiary i badania laboratoryjne, 

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy, 

- uporządkowanie robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
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2. PN-EN-933-1 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: 

Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

3. PN-EN-933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości na- 

wierzchni planografem i łatą. 

4. PN-EN-1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 

5: Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

5. PN-EN-1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczenie mrozoodporności 

6. PN-EN-1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 1: Analiza chemiczna 

7. PN-EN-1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Cęść 2: Metody oznaczania odporności na 

rozdrabnianie 

8. PN-EN-197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

9. PN-EN-13055-1 Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy 

10. PN-EN-459-1 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 

11. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobo- 

wej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

13. PN-S-96035 Popioły lotne 

14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

15. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

16. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoga przez obcią- 

żenie płytą 

17. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

18. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 

19. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

10.2. Inne dokumenty 
20. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
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NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO 

- WARSTWA ŚCIERALNA 

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w związku z bieżącym 

utrzymaniem dróg i ulic na terenie Gminy Gostyń. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i obejmują: 

–  wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, warstwa ścieralna , gr. 4 cm 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowych pojęć niniejszej specyfikacji podano w SST D.00.00.00 

"Wymagania ogólne". 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego 

o określonym składzie i uziarnieniu. 

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

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

wymagania. 

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

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektor Nadzoru/Zamawiającya. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST- 

.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez 

Inspektor Nadzoru/Zamawiającya. Należy dążyć do zaopatrzenia sie w materiały z jednego 

źródła. W przypadku zmiany pochodzenia materiału należy, po wykonaniu odpowiednich 

badan, opracować skorygowana receptę. 

2.1. Materiały do wykonania warstwy ścieralnej z AC 

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej z AC należy stosować 

materiały podane w tablicy 1. 
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Tablica 1. Materiały do wykonania warstwy ścieralnej z AC 

Lp. Materiał wymagania wg 

1 Kruszywo grube WT-1 2014, 

2 Kruszywo drobne WT-1 2014, 

3 Wypełniacz WT-1 2014, 

4 Asfalt 35/50; 50/70 PN-EN 12591 

 

2.2. Środek adhezyjny 

Decyzje o zastosowaniu środka adhezyjnego podejmuje sie po przeprowadzeniu przez 

Wykonawcę badan laboratoryjnych uzasadniających konieczność jego stosowania dla poprawy 

przyczepności asfaltu do kruszywa. 

Środek adhezyjny i jego ilość powinny być dostosowane do konkretnej pary kruszywo- 

lepiszcze. Przyczepność asfaltu do kruszywa należy określić wg PN-EN 12697-11, metoda A 

(rolowanie, sprawdzenie po 6 godzinach), na frakcji kruszywa 8/11. Dopuszcza sie inne frakcje 

do tego badania. Wymagana wartość przyczepności wynosi co najmniej 80%. 

Przy wyborze środka adhezyjnego należy zwracać uwagę na jego termostabilnosc, szczególnie 

jeśli będzie dozowany bezpośrednio do zbiornika z asfaltem i przechowywany przez dłuższy 

czas w temperaturze powyżej 100oC. Temperatury produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 

z dodatkiem środków adhezyjnych nie mogą być wyższe od zalecanych przez producenta. 

Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają aprobatę techniczna (świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym). 

2.3. Dostawy materiałów 

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami 

określonymi w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Do obowiązku Wykonawcy należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania 

mieszanki betonu asfaltowego, aby zapewnić zapas materiałów kruszywowych na co najmniej 

2 tygodnie. Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklaracje 

zgodności, potwierdzającą spełnienie wymagań podanych w pkt. 2, o treści według 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004, wydana przez dostawce. 

Wykonawca musi deklarować przydatność wszystkich materiałów budowlanych stosowanych 

do wykonania nawierzchni asfaltowej. Odbywa sie to poprzez: 

 

 

W wypadku zmiany rodzaju i właściwości materiałów budowlanych należy ponownie wykazać 

ich przydatność do przewidywanego celu. 

2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1. Składowanie kruszywa 

Składowanie kruszywa powinno odbywać sie w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 

2.4.2. Składowanie wypełniacza 

Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.4.3. Składowanie asfaltu 

Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich wykonania 

materiały wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być wyposażone 

w automatycznie sterowane urządzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie 

dopuszcza sie ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien być 

wyrobu (normy wyrobu, aprobaty techniczne), 

u, 
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izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej 

temperatury z tolerancja ± 5oC oraz posiadać układ cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej 

powinien znajdować sie w zbiorniku poniżej zwierciadła gorącego asfaltu. 

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie może przekroczyć: 

- dla asfaltu 35/50 – 190oC 

- dla asfaltu 50/70 – 180oC 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego 

samego materiału wykonywanego w różnym czasie należy stosować taśmy asfaltowe na bazie 

asfaltu modyfikowanego polimerami zgodnie z aprobatą techniczną o grubości 10mm, po 

uprzednim zagruntowaniu krawędzi zgodnie z zaleceniami producenta. Taśma asfaltowa 

powinna odpowiadać wymaganiom TL Fug—STB 01 wydanie niemieckie z 2001 „Techniczne 

warunki dostawy dla materiałów wypełnienia szczelin powierzchni poddanych ruchowi 

drogowemu”. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 

opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

2.7. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje 

asfaltowe według PN-EN 13808:2013, Załącznik krajowy (normatywny) Tablica NA 1 oraz 

ST D.04.03.01 tablica 1 i tablica 2. Są to: C60B3 ZM, C60BP3 ZM oraz C60B10 ZM/R 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące stosowanego sprzętu podano w SST D.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanek 

mineralno-asfaltowych powinien dysponować następującym sprzętem: 

− Wytwórnią (otaczarką) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno- 

asfaltowych, z automatycznym sterowaniem produkcją, z możliwością dozowania 

dodatków adhezyjnych. Wytwórnia powinna być zlokalizowana w pobliżu prowadzonych 

robót, w odległości pozwalającej na przetransportowanie 

i wbudowanie mieszanki w ciągu maksimum 2 godzin. 

− Układarką  do  układania  mieszanek  mineralno-asfaltowych  typu  zagęszczanego, 

z możliwością ułożenia nawierzchni max dwoma przejściami na całej przewidzianej 

szerokości. 

− Skrapiarką. 

− Walcami stalowymi gładkimi: lekkim, średnim i ciężkim. 

− Szczotką mechaniczną i/lub innym urządzeniem czyszczącym. 

− Samochodami samowyładowczymi z przykryciem brezentowym lub termosami do 

przewozu mieszanek betonu asfaltowego. 

Oferent powinien wykazać, że wskazany sprzęt zapewni kompleksowe wykonanie w 

terminie umownym robót nawierzchniowych w ilości 100% projektowanego zakresu. Na tą 

okoliczność Oferent przedłoży wstępny harmonogram robót, uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będzie wykonywana nawierzchnia. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót Inspektor Nadzoru/Zamawiający sprawdzi 

zgodność przedstawionej przez Wykonawcę propozycji sprzętowej z wymaganiami SST. 

Oferent przedłoży na etapie opracowania oferty wstępny harmonogram robót, 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywana nawierzchnia. Harmonogram 
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musi uwzględniać możliwości wykonawcze firm uczestniczących w kontrakcie oraz wykonanie 

robót w zakresie i terminie określonym w SIWZ. 

3.2. Wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej 

Otaczarnia nie może zakłócić warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia 

terenu, zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm. Wydajność 

wytwórni musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę dla danej budowy. Wytwórnia musi 

posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. Nie 

dopuszcza się ręcznego sterowania produkcją. Dozowanie powinno odbywać się przy użyciu 

wagi sterowanej automatycznie. 

Wytwórnia mieszanek bitumicznych musi posiadać akceptację Inspektor 

Nadzoru/Zamawiającya. 

3.3. Układanie mieszanki może odbywać się przy użyciu mechanicznej układarki 

o wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej następujące wyposażenie: 

- automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą 

oraz grubością, 

- elementy wibrujące (nóż i płyta) do wstępnego zagęszczania wraz ze sprawną regulacją 

częstotliwość i amplitudy drgań, 

- urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki. 

3.4. Do zagęszczania mieszanki należy zastosować wybrany zestaw walców. 

Wybór rodzaju walców do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zależności od jego 

możliwości oraz grubości warstwy, wymaganego wskaźnika zagęszczenia, rodzaju mieszanki 

wielkości godzinnej produkcji otaczarki. W każdym przypadku zostanie użyty walec ogumiony 

lub mieszany. 

Efekty osiągane proponowanym zestawem walców muszą być dokładnie sprawdzone 

na odcinku próbnym przed dopuszczeniem do bezpośredniego wykonawstwa. 

3.5. Użyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny do wykonania warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego, musi być sprawny technicznie i uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi 

z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 

Czas transportu betonu asfaltowego od załadunku do rozładunku nie powinien 

przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 

wbudowania oraz cech jakościowych mieszanki. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 

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

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 

− cysternach kolejowych, 

− cysternach samochodowych, 

− bębnach blaszanych, 

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego. 

4.2.2. Wypełniacz 
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Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 

materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Wypełniacz  workowany  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu 

w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa 

lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

4.3. Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 

- do transportu mieszanki można używać wyłącznie samochodów samowyładowczych, 

- czas transportu z załadunkiem i rozładunkiem nie może przekraczać dwóch godzin, 

- samochody muszą być wyposażone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę 

w czasie transportu, 

- skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 

rozładunku, kiedy to układarka pcha przed sobą wywrotkę. 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty 

Przed przystawieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca opracuje 

receptę dla mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi ja Inspektorowi 

Nadzoru/Zamawiającemu do akceptacji. 

Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

− doborze składników mieszanki, 

− doborze optymalnej ilości asfaltu, 

− określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników z wymaganiami 

podanymi w niniejszej SST. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić sie w obszarze wyznaczonym przez 

krzywe graniczne. 

 

Tablica 1a. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z 

betonu asfaltowego 

 

 
Wymiar oczek 

sit #, mm 

Rzędne krzywych granicznych MM dla kategorii ruchu: 

KR 1– KR 2 

AC 11 S 

Przechodzi przez:  

16 100 

11,2 90 10

0 

8 70 90 

5,6 

2,0 

0,125 

0,063 

- 

30 5

5 

8 20,0 

5 12,0 

Zawartość lepiszcza Bmin5,8 
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Tablica 1b. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do podbudowy z 

betonu asfaltowego 

 
Wymiar oczek 

sit #, mm 

Rzędne krzywych granicznych MM dla kategorii ruchu: 

KR 3– KR 6 

AC 11 S 

Przechodzi przez:  

16 100 

11,2 90 10

0 

8 60 90 

5,6 48-75 

4,0 

2,0 

0,125 

0,063 

42-60 

35 50 

8 20,0 

5 11,0 

Zawartość lepiszcza Bmin5,8 

minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) w mieszankach mineralno-asfaltowych została 

podana dla założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeśli stosowana mieszanka 

mineralna ma inna gęstość (Qd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podana 

wartość należy pomnożyć przez współczynnik R wg równania: 

d 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badan próbek 

wykonanych wg metody Marshalla lub innej uznanej metody stosowanej przez Wykonawcę. 

Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC dla dróg o ruchu KR 3 powinna spełniać 

wymagania podane w tablicy 2a 
Tablica 2a. Wymagane własciwosci betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej (projektowane empirycznie) KR3 

Właściwości Warunki 

zagęszczania wg PN- 

EN 13108-20 

Metoda i warunki badania Wymiary mieszanki 

AC 11 S 

Zawartość wolnych 

przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 2x75 

uderzeń 

PN- EN 12697-8, p.4 Vmin2,0 

Vmax4,0 

Odporność na 

deformacje trwałe 

C.1.20, wałowanie, 

P98-P100 

PN- EN 12697-22, metoda B w 

powietrzu, PN-EN 13108-20, 

D.1.6, 60o, 10000 cykli 

WTSAIR 0,15 

PRDair 9,0 

Wrażliwość na 

działanie wody 

C.1.1, ubijanie, 2x35 

uderzeń 

PN- EN 12697-12, lecz 

przechowywanie w 40oC z jednym 

cyklem zamrażania, badanie w 
25oC 

ITSR90 

Zaprojektowana mieszanka betonu asfaltowego AC dla dróg o ruchu KR 1-2 powinna spełniać 

wymagania podane w tablicy 2b 
Tablica 2b. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej (projektowane empirycznie) 

KR1-2 

Właściwości Warunki 

zagęszczania wg PN- 

EN 13108-20 

Metoda i warunki badania Wymiary mieszanki 

AC 11 S 

Zawartość wolnych 

przestrzeni 

C.1.2, ubijanie, 2x50 

uderzeń 

PN- EN 12697-8, p.4 Vmin1,0 

Vmax3,0 

Wolne przestrzenie 

wypełnione 

lepiszczem 

C.1.2, ubijanie, 2x50 

uderzeń 

PN- EN 12697-8, p.5 VFBmin75 

VFBmax93 

Zawartość wolnych 

przestrzenie w 

C.1.2, ubijanie, 2x50 

uderzeń 

PN- EN 12697-8, p.5 VMAmin14 
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mieszance 
mineralnej 

   

Wrażliwość na 

działanie wody 

C.1.1, ubijanie, 2x35 

uderzeń 

PN- EN 12697-12, lecz 

przechowywanie w 40oC z jednym 

cyklem zamrażania, badanie w 
25oC 

ITSR90 

 

Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien, przed ostatecznym 

zastosowaniem, zostać sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonanie próby 

technologicznej. Próba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 

wyprodukowanej mieszanki z recepta laboratoryjna. 

Tolerancje zawartości składników mieszanki betonu asfaltowego względem składu 

zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 3. 

 
Przechodzi przez sito Dopuszczalne odchylenie 

Pojedyncze próbki 

od założonego składu, % 

Dopuszczalne odchylenie średnie 

od założonego składu 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

Mieszanki 
gruboziarniste 

Mieszanki 
drobnoziarniste 

Mieszanki 
gruboziarniste 

D -8 ÷ +5 -9 ÷ +5 ±4 ±5 

D/2 lub sito charakterystyczne 

kruszywa grubego 

±7 ±9 ±4 ±4 

2 mm ±6 ±7 ±3 ±3 

Sito charakterystyczne kruszywa 

drobnego 

±4 ±5 ±2 ±2 

0,063 mm ±2 ±3 ±1 ±2 

Zawartość rozpuszczalnego 

lepiszcza 

±0,5 ±0,6 ±0,3 ±0,3 

 
Dla każdego wyniku badania należy obliczyć odchylenia średnie od wymaganej wartość dla 

parametrów podanych w tablicy 3. Dla wszystkich mieszanek, krocząca bieżąca wartość 

średnia z odchyleń każdego z tych parametrów powinna być zachowywana dla ostatnich 32 

analiz. 

Jeżeli te średnie odchylenia przekraczają odpowiednie wartości podane w tablicy 3 to wyrób 

jest niezgodny i należy podjąć stosowne działania korygujące. 
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać sie w oparciu o receptę 

zatwierdzona przez Inspektor Nadzoru/Zamawiającya. Mieszankę mineralno-asfaltowa należy 

produkować w otaczarce, zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i 

wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno- 

asfaltowej. Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny 

zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem. 

System dozowania środków adhezyjnych powinien zapewnić jednorodność dozowania. 

Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco nie 

powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych środków. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 

wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie 

powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno- 

asfaltowej. 

Temperatura mieszanki powinna wynosić: 

- z asfaltem 35/50 155÷195oC 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.05/b 

62 

 

 

 

- z asfaltem 50/70 140÷180oC 

Najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po 

wytworzeniu. 

Najniższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 

wbudowania. 

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawić deklaracje 

zgodności. 

Deklaracja powinna zawierać: 

- nazwę i adres producenta oraz miejsce produkcji, 

- opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.) 

- warunki, którym odpowiada wyrób tj. odniesienie do niniejszych wymagań oraz 

obowiązujących norm, 

-szczególne warunki stosowania, 

- numer dołączonego certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji 

- nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta. 

Do deklaracji powinien być dołączony certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dla 

produkcyjnego poziomu zgodności wytwórni (PPZ) klasy B. 

Do warstwy wiążącej dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku 

wytwórni, pod warunkiem skoordynowania miedzy sobą deklarowanych przydatności 

mieszanek (typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych 

braku różnic w ich składzie. 

5.4. Wbudowanie mieszanki 

5.4.1 Warunki ogólne 

Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających 

warunkach atmosferycznych, tj. przy suchej i ciepłej pogodzie, w temperaturze powyżej 

10 oC. 

   Za  każdorazową  zgodą  Zamawiającego,  prace  mogą  być  prowadzone 

w temperaturze powyżej 5 oC. 
Zabrania się układania mieszanki w czasie deszczu. 

5.4.2 Grubość układanych warstw 

- beton asfaltowy AC 11 S na warstwę ścieralną grubości 4 cm. 

5.4.3 Przygotowanie podłoża 

Powierzchnia podłoża przed ułożeniem powinno być: 

– ustabilizowane i nośne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, w przypadku 

dopuszczenia ruchu technologicznego podłoże oczyścić wodą pod ciśnieniem, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein, 

Podłoże musi być odebrane przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego przed spryskaniem 

emulsją asfaltową i po spryskaniu. Przed rozłożeniem warstwy z mieszanki mineralno- 

asfaltowej, podłoże należy skropić emulsją asfaltową zgodnie z ST D.04.03.01. Kontroli musi 

podlegać ilość sprysku. 

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być 

pokryte materiałem uszczelniającym zgodnie z punktem 2.6 zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego. Powierzchnia podłoża po przelotnym deszczu powinna w razie 

konieczności zostać osuszona np. dmuchawą lub sprężonym powietrzem. 
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Tablica. 10 Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

 

Lp. 
Drogi i place Podłoże pod warstwę 

 Ścieralną 

1 Drogi klasy GP , G, Z 6 

2 Drogi klasy L, D 9 

 

5.4.4 Połączenie międzywarstwowe 

Przed ułożeniem warstwy ścieralnej, warstwy niżej leżące będą oczyszczone i skropione 

emulsją asfaltową zgodnie z ST D.04.03.01. 

Wykonanie skropienia winno być bezwzględnie odnotowany w Dzienniku Budowy jako roboty 

ulegające zakryciu. 

5.5. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 

Działkę roboczą warstwy zagęszczonej uprzednio, przylegającą do odcinka wykonywanego, 

należy przygotować poprzez odfrezowanie powierzchni styku poprzecznego. 

Bezwzględnie nie należy odcinać „na zimno” końcowego odcinka wykonanej warstwy z 

mieszanki mineralno-bitumicznej, żeby nie dopuścić do nacięcia warstwy spodniej. Nie należy 

podsypywać zakończenia działek roboczych piaskiem i kruszywem. Odspojenie zakończenia 

działki technologicznej powinno nastąpić bezpośrednio przed momentem wykonania 

spoiny/złącza technologicznego. Frezowanie nawierzchni powinno zostać przeprowadzone w 

taki sposób, by zminimalizować uszkodzenia warstwy niżej leżącej. 

Na całej grubości warstwy zastosować uszczelnienie wysokoelastyczną taśmą bitumiczną o 

30% rozciągliwości i grubości 10 mm. Boczne ściany spoiw poprzecznych gruntować 

odpowiednio środkiem gruntującym przewidzianym przez producenta taśmy. Następnie na 

przygotowaną w odpowiedni sposób powierzchnię styku należy przykleić taśmę 

termoplastyczną na powierzchni 80-90%, aby pozostawić miejsce na rozszerzenie termiczne 

bitumu. 

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

osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie 

co najmniej o 3 m. 

Przed przystąpieniem do wykonania spoiny/złącza miejsce połączenia działek roboczych 

powinno zostać dokładnie osuszone i oczyszczone z resztek pozostałego materiału oraz 

wszelkich nieczystości przy pomocy np. gorącego powietrza pod ciśnieniem. Sposób 

wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w 

układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca 

gwarantującym uzyskanie prawidłowego zagęszczenia. Zagęszczanie mieszanki należy 

rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy 

powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 6. Wałowanie (zagęszczanie działki 

roboczej) należy rozpocząć od wstępnego zagęszczenia złącza za pomocą przejścia walca 

gładkiego wzdłuż spoiny (w poprzek osi jezdni głównej) w taki sposób, aby 2/3 szerokości 

walca znajdowało się na części „zimnej” nawierzchni – poprzedniej działce roboczej – a 1/3 

szerokości walca rozpoczynanej działce roboczej. Następnie należy starannie zagęścić złącze 

walcem gładkim w poprzek spoiny rozpoczynając wałowanie strony o niższej rzędnej w 

kierunku wyższej dopychając mieszankę do spoiny. 
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Manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, zabrania się 

postoju walca na ciepłej nawierzchni 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w 

granicach podanych w p. 5.2. Faktyczną, wymaganą temperaturę zagęszczania należy ustalić 

podczas wykonywania odcinka próbnego. 

5.6. Połączenia technologiczne 

Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do 

osi drogi. Złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo 

obcięte frezarką i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. Nie należy kończyć na podłożu 

posypanym piaskiem. Krawędź poprzeczna, przed rozpoczęciem układania następnego odcinka 

powinna być oklejona taśmą asfaltową. W przekrojach ulicznych należy także okleić taśmą 

asfaltową styki krawężników, wpustów itp. z wbudowywaną warstwą. 

Złącza podłużne w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie 

co najmniej o 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. Złącza powinny być całkowicie 

związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące 

dodatkowo złącze podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 

Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych 

warstw technologicznych należy wykonać w tym samym miejscu. 

Sposób wykonywania połączeń technologicznych i uszczelnień powinien być 

zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru/Zamawiającego. 

5.7. Efekt końcowy 

Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 

- jednorodnością powierzchni, 

- równość - nierówności nie mogą przekraczać wartości podanych w tabelach. 

Maksymalne dopuszczalne odchyłki wymiarów nawierzchni: 

- grubość warstwy nawierzchni (±10%), 

- szerokość warstwy nawierzchni (±5 cm), 

- spadek poprzeczny (±0,5 %), 

- rzędne wysokościowe (±1 cm), 

- oś warstwy w planie (±5 cm), 

zawartość wolnych przestrzeni w warstwie (4,5 - 9%). 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań na budowie. 

Laboratorium Wykonawcy musi być wyposażone w niezbędną aparaturę umożliwiającą 

przeprowadzenie badań kontrolnych przewidzianych w Specyfikacji. Badania kontrolne 

obejmują cały proces budowy od okresu przygotowawczego (badania zgromadzonych 

materiałów) poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieszanek), aż do badań 

końcowych (jakość wykonanej nawierzchni). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, 

wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i 

dostarczać kopie raportów dla Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Badania kontrolne 
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Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 

jakości robót. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej przedstawiono poniżej. 

Tablica. 13. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

 

 

 
Lp 

 

 
Wyszczególnienie badań 

 
Częstotliwość badań 

Prowadzonych przez laboratorium 

Wykonawcy 

Częstotliwość 

badań 

sprawdzających 

prowadzony przez 

Laboratorium 

Inżyniera 

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki z dziennej produkcji - 

2. 
Skład mieszanki mineralno- asfaltowe 
pobranej w wytwórni 

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

Raz na 2000 Mg 
MMA 

3a. 
Właściwości asfaltu (penetracja oraz 
temperatura mięknienia) 

dla każdej dostawy (cysterny) 
- 

3b. Właściwości asfaltu (badania pełne) Raz badanie pełne Raz badanie pełne 

4a. Właściwości wypełniacza (przesiew) 1 na 100 Mg - 

4b. Właściwości wypełniacza (badania pełne) Raz badanie pełne Raz badanie pełne 

5a. 
Właściwości kruszywa (uziarnienie, 

zapylenie, zawartość ziaren nieforemnych) 
1 na 200 Mg i przy każdej zmianie 

- 

5b. Właściwości kruszywa (badania pełne) Raz badanie pełne Raz badanie pełne 

6. 
Temperatura składników mieszanki 

mineralno – asfaltowej 
Dozór ciągły 

- 

7. 
Temperatura mieszanki mineralno- 
asfaltowej 

Każdy pojazd przy załadunku 
i w czasie wbudowania 

- 

8. Wygląd mieszanki mineralno- asfaltowej Jw. - 

9. 
Właściwości próbek mieszanki mineralno- 
asfaltowej pobranej w wytwórni 

Jeden raz dziennie 
- 

10. Stabilność i odkształcenie wg Marshalla Jeden raz dziennie 
Raz na 2000 Mg 

MMA 

11. Moduł sztywności *) Jeden raz na trzy dni 
Raz w trakcie 

budowy 

12. 
Wiercenia próbek dla kontroli zagęszczenia 
oraz wolnej przestrzeni w warstwie*) 

Dwie próbki na 1 km każdej jezdni 
Dwie próbki na 1 
km każdej jezdni 

 
 

6.3.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Próbki do badań uziarnienia mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, 

a   przed   podaniem   asfaltu.   Krzywa   uziarnienia   powinna   być   zgodna 

z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 

 

6.3.2. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg 

zeszytu 64 IBDiM w Warszawie z 2002roku „Procedury badań do projektowania składu i 

kontroli mieszanki mineralno-asfaltowych”. Wyniki powinny być zgodne z receptą 

laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy w pkt. 5.2.4. 
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6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy określić właściwości asfaltu (penetracja i temperatura 

mięknienia) zgodnie z pkt. 2.3. 
 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza, 

zgodnie z pkt. 2.2. 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

Z częstotliwością podaną w tablicy w pkt. 6.3 należy określić właściwości kruszywa, 

zgodnie z pkt. 2.1. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 

powinna  być  zgodna  z  wymaganiami  podanymi  w  recepcie  laboratoryjnej 

i niniejszej SST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu 

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 

Dokładność pomiaru  2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 

podanymi w recepcie i w niniejszej SST. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 

wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 
 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych 

metodą Marshalla. Wyniki powinny spełniać wymagania SST. 

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy ścieralnej 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 
Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  wykonanych  warstw  nawierzchni 

z betonu asfaltowego podaje tablica 14. 

 

Tablica 14. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z BA 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku działki roboczej, nie rzadziej niż 

2 razy na 1 km 

2 Równość podłużna warstwy łatą co 10 m, 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej 
oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 
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6.4.2. Równość warstwy ścieralnej 

6.4.2.1 Ocena równości podłużnej 

Do  oceny  równości  podłużnej  warstwy  ścieralnej  należy  stosować  jedną 

z następujących metod: 

1) metodę wykorzystania łaty i klina, określonych w Polskiej Normie. 

Wartości wskaźnika dla klasy drogi G wyrażone w mm/m, określa tabela: 

Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10m. Wymagana równość podłużna jest 

określona przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie 

pomiarów stanowiących 95% i 100% liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Przez 

odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 

Wartości odchyleń dla klasy drogi G wyrażone w mm, określa tabela: 

 

Klasa 

drogi 

Elementy nawierzchni 95% 100% 

1 2 3 

G i Z, L, 
D 

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, włączenia 
i wyłączenia, postojowe, jezdnie łącznic 

≤ 6 ≤ 7 

 

Wymagania dotyczące równości podłużnej powinny być spełnione w trakcie wykonywania 

robót i po ich zakończeniu. 

6.4.2.2 Ocena równości poprzecznej 

Do pomiaru poprzecznej równości nawierzchni powinna być stosowana metoda równoważna 

metodzie z wykorzystaniem łaty i klina, określonych w Polskiej Normie. Pomiar powinien być 

wykonywany nie rzadziej niż co 5 m, a liczba pomiarów nie może być mniejsza niż 20. Wymagana 

równość poprzeczna jest określona przez wartości odchyleń równości, które nie mogą być 

przekroczone w liczbie pomiarów stanowiących 90% i 100% albo 95% i 100% liczby wszystkich 

pomiarów na badanym odcinku. Odchylenie równości oznacza największą odległość między łatą a 

mierzoną powierzchnią w danym profilu. 

Wartości odchyleń dla klasy drogi Z wyrażone w mm, określa tabela: 

 
 Elementy nawierzchni 90% 95% 100% 

1 2 3 4 

G, Z, L, D 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 
włączenia i wyłączenia, postojowe, jezdnie 

≤ 6 - ≤ 9 

 
Wymagania dotyczące równości poprzecznej powinny być spełnione w trakcie 

wykonywania robót i po ich zakończeniu 
 

6.4.3. Szerokość warstwy ścieralnej 

Szerokość warstwy ścieralnej nie może się różnić od szerokości projektowanej 

o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.4. Grubość warstwy wiążącej 

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

W trakcie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej grubość warstwy powinna być 

sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

Grubość wykonanej warstwy wiążącej Wykonawca powinien mierzyć co najmniej 

w dwóch losowo wybranych punktach z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

6.4.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
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Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy ścieralnej 

nawierzchni. Wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej 

zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się używać mechanicznej wiertnicy, 

która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Należy pobrać losowo min. dwie 

próbki z każdego układanego pasa o powierzchni do 3000 m2. Wskaźnik zagęszczenia oblicza 

się przez porównanie gęstości strukturalnej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości 

strukturalnej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się 

w procentach. Do oceny zagęszczenia odcinka przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 

Dopuszcza się i inne metody badań zagęszczenia po akceptacji ich przez Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi dla warstwy ścieralnej 

wynosi 98 %. 

6.4.6. Spadki poprzeczne warstwy 

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

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

6.4.7. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

z tolerancją  1 cm. 

6.4.8. Klasa drogi Ukształtowanie osi w planie 

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

z tolerancją  5 cm. 

6.4.9. Złącza podłużne i poprzeczne 

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

prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem 

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

powinny być w jednym poziomie. 

6.4.10. Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwy bez oporników powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz 

pokryte asfaltem. 

6.4.11. Wygląd warstwy 

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

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.12. Wolna przestrzeń w warstwie 

Wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 

w recepcie laboratoryjnej. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej warstwy wiążącej z betonu asfaltowego. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

Inspektor Nadzoru/Zamawiający oceni wyniki badań i pomiarów przedłożone przez 

Wykonawcę zgodnie z niniejszą SST. 

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru/Zamawiający ustali zakres 

robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym 

terminie. 

9. Podstawy płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.05/b 

69 

 

 

 

 

Płatność  za  1  m2  wykonanej  warstwy  ścieralnej  należy  przyjmować  zgodnie 

z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i oceną jakości wykonanych robót na podstawie 

wyników pomiarów i badań. 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

–  wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S, warstwa ścieralna , gr. 4 cm 

 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- wytworzenie betonu asfaltowego bazując na recepcie roboczej zaaprobowanej przez 

Inspektora Nadzoru/Zamawiającego, 

- transport mieszanki na plac budowy, 

- zabezpieczenie krawężników, zakrywanie i odkrywanie urządzeń kanalizacyjnych w 

trakcie robót, pokryw studni rewizyjnych i osadników, kratek ściekowych, dylatacji, 

oznakowania stałego, 

- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie asfaltem, 

- mechaniczne/ręczne ułożenie mieszanki, 

- mechaniczne zagęszczenie rozłożonej warstwy, 

- wykonanie złączy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych Specyfikacją, 

- uporządkowanie placu budowy. 

 
10. Przepisy związane 

 
1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 

2. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na 

goraco – Czesc 1: Zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego 

3. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na 

goraco – Czesc 8: Oznaczanie wolnej przestrzeni. 

4. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na 

goraco – Czesc 11: Okreslenie powiazania pomiedzy kruszywem i asfaltem. 

5. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na 

goraco – Czesc 12: Okreslanie wra_liwosci na wode. 

6. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na 

goraco – Czesc 22. Koleinowanie. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Nawierzchnie z betonu asfaltowego ST-D.05.03.05.B 

Budowa dróg dojazdowych do Olsztynskiego Parku Naukowo- Technologicznego wraz z uzbrojeniem – etap I 

87 

7. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czesc 20: Badanie typu 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i łata 

10.2. Inne dokumenty 

9. Procedury badan do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - IBDiM, Warszawa 

2002, Zeszyt 64 

10. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na 

drogach publicznych. WT-1 Kruszywa 2014, 

11. Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 

2014 

12. Wymagania techniczne - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe 

2014 

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. 
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14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
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FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH 

NA ZIMNO 

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowa- 

nia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem na zimno nawierzchni bitumicznej 

w związku z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic na terenie Gminy Gostyń. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon- 
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożli- 

wiające i mające na celu wykonanie oraz odbiór n/w robót: 

- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno istniejącej nawierzchni o śr. gru- 

bości do 6 cm, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej 
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

 

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

i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgod- 
ność z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00 „Warunki ogólne”. 

2. Materiały 
 

Do wykonania frezowania warstwy nawierzchni bitumicznej na zimno nie stosuje się 

żadnych materiałów. 

Materiał uzyskany z frezowania stanowi własność Zamawiającego. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Rodzaje sprzętu 

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na 

zimno na określoną głębokość. 

Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej 

równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. 
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.03.11 

74 

 

 

Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego mate- 

riału, podający go z jezdni na środki transportu. 

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi po- 

winny, być zaopatrzone w systemy odpylania. 

Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca 

powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości 

przeprowadzić demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport sfrezowanego materiału 

Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę 

frezarki bez postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

5.2. Wykonanie frezowania 

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości średnio 4 cm oraz szerokości i po- 

chyleń podłużnych i poprzecznych zgodnych z Dokumentacją Projektową. 

Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego 

poziomu odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna 

być sfrezowana z dokładnością  5 mm oraz w zakresie i na szerokości wg Dokumentacji 

Projektowej. 

Nierówności powierzchni po sfrezowaniu mierzone łatą 4–metrową nie powinny prze- 

kraczać 8 mm. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano SST D.00.00.00 „Wymaga- 

nia ogólne”. 

6.2. Zakres kontroli 

6.2.1. Zakres pomiarów 

Kontrola jakości robót podczas frezowania na zimno powinna zawierać określone pomia- 
ry w zakresie i z częstotliwością jak poniżej: 

− równość podłużna, mierzona łatą 4–metrową, sprawdzana na bieżąco wg SST, 

− równość poprzeczna, mierzona łatą 4–metrową, sprawdzana na bieżąco wg SST, 

− spadki poprzeczne– sprawdzana na bieżąco wg SST, 

− szerokość frezowania– sprawdzana na bieżąco wg SST, 

− głębokość frezowania – sprawdzana na bieżąco wg SST. 

 

6.2.2. Równość nawierzchni 

Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN- 

68/8931-04 nie powinny przekraczać 6 mm. 
6.2.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją pro- 

jektową, z tolerancją  0,5%. 
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6.2.4. Szerokość frezowania 

Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projekto- 

wej z dokładnością  5 cm. 

6.2.5. Głębokość frezowania 

Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokościom podanym w tabeli frezowania 

załączonej do przedmiaru robót z dokładnością  5 mm. 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano SST D.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) sfrezowanej nawierzchni o średniej 

grubości 4 cm i ponad 6 cm zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

8. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

 
ne”. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano SST D.00.00.00 „Wymagania ogól- 

 

Odbioru nawierzchni po frezowaniu na zimno dokonuje Inżynier na zasadach robót zani- 

kających i ulegających zakryciu, określonych w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbioru  dokonuje  Inżynier  na  podstawie  wyników  pomiarów  Wykonawcy 

z bieżącej kontroli robót i ewentualnych uzupełniających pomiarów oraz oględzin sfrezowa- 

nej nawierzchni. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych, które 

Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymagania- 

mi Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności robót podano SST D.00.00.00 „Wy- 

magania ogólne”. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 
 

- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno istniejącej nawierzchni o śr. gru- 

bości do 6 cm, 

 
Cena wykonania 1 [m2] frezowania nawierzchni na zimno obejmuje następujące roboty: 

− prace pomiarowe przed przystąpieniem do robót, 

− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

− frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

− wywóz destruktu na skład Zamawiającego, 
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− oczyszczenie miejsca robót, 

− przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań. 

 
10. Przepisy związane 

 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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NAPRAWA (PRZEZ USZCZELNIENIE) 

PODŁUŻNYCH I POPRZECZNYCH SPĘKAŃ 

NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH 

 
 

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowa- 

nia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania doty- 

czące wykonania i odbioru robót związanych z naprawą podłużnych i poprzecznych spękań 

nawierzchni bitumicznych, przez ich uszczelnienie w związku z bieżącym utrzymaniem 

dróg i ulic na terenie Gminy Gostyń. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia naprawy spękań 

nawierzchni bitumicznych wszystkich typów i rodzajów z wyłączeniem warstw ścieralnych 

wykonanych z zastosowaniem lepiszczy pochodzenia karbochemicznego 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pęknięcie nawierzchni - utrata ciągłości warstwy ścieralnej lub warstwy ścieralnej 

i warstw niżej leżących wskutek wadliwego wykonania (np. spoiny roboczej) lub wystąpie- 

nia w nawierzchni (tylko w warstwie ścieralnej lub łącznie z warstwami niżej leżącymi) 

naprężeń rozciągających większych od jej granicznej wytrzymałości na rozciąganie. 

1.4.2. Pęknięcie termiczne - utrata ciągłości warstwy ścieralnej, w postaci pęknięcia o 

kształcie przekroju poprzecznego zbliżonego zazwyczaj do litery „V”, o jego przebiegu pro- 

stoliniowym i prostopadłym do osi jezdni (pęknięcie spowodowane jest skurczem termicz- 

nym mieszanek mineralno-asfaltowych warstwy ścieralnej). 

1.4.3. Pęknięcie odbite - przeniesienie (przeniknięcie) do warstw powierzchniowych pęk- 

nięć, które wystąpiły wcześniej w podbudowie (wykonanej z materiałów mineralnych, 

związanych spoiwami hydraulicznymi). Pęknięcie odbite zwykle ma przebieg krzywolinio- 

wy i nieregularny kształt w przekroju prostopadłym do jego przebiegu. 

1.4.4. Uszczelnienie spękań - sposób naprawy nawierzchni bitumicznej polegający na przy- 

wróceniu szczelności warstwy ścieralnej wzdłuż linii utworzonej przez pęknięcie, a także na 

utwierdzeniu ziarn kruszywa znajdujących się przy jego brzegach (krawędziach i ścian- 

kach). 

1.4.5. Zalewa asfaltowa - specjalny materiał asfaltowy, stosowany najczęściej na gorąco, do 

uszczelniania pęknięć i wypełniania (wyciętych) szczelin, który po wypełnieniu zachowuje 

pełną szczelność i elastyczność oraz nie ulega oderwaniu lub rozerwaniu w najniższych 

temperaturach osiąganych przez nawierzchnię bitumiczną w okresie zimowym. 

1.4.6. Gruntownik (primer) - roztwór gruntujący, składający się ze specjalnych substancji 

nanoszonych na boczne ścianki szczeliny (pęknięcia) w celu zwiększenia przyczepności 

zalewy asfaltowej do tych ścianek. 

1.4.7. Frezowanie pęknięć - poszerzanie istniejących pęknięć warstwy ścieralnej specjalną 

frezarką (palcowa lub tarczowa) w celu uzyskania szczeliny o pionowych ściankach, o prze- 

kroju zbliżonym do prSSTokątnego, o szerokości od 12 do 15 mm i głębokości około 25 

mm. 

1.4.8. Lanca gorącego powietrza - urządzenie umożliwiające podgrzanie do temperatury od 

150 do 250oC wąskiego strumienia sprężonego powietrza (0,4 do 0,6 MPa) w ilości od 2,5 

do 4,0 m3/min. Służy do oczyszczania spękań z zanieczyszczeń i słabozwiązanych, z resztą 
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nawierzchni, ziaren, wysuszenia szczeliny i nadtopienia lepiszcza spajającego ziarna mie- 

szanki mineralno-asfaltowej na ściankach i krawędziach pęknięcia. 

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol- 
skimi normami 

2. Materiały 
2.1. Zalewa asfaltowa 

Do uszczelniania podłużnych i poprzecznych spękań, jak również niezwiązanych 

spoin roboczych w warstwach ścieralnych z mieszanek mineralno-asfaltowych, należy sto- 

sować zalewy asfaltowe (najlepiej z dodatkiem odpowiednich polimerów termoplastycznych 

np. typu kopolimeru SBS), posiadające bardzo dobrą zdolność wypełniania spękań i szcze- 

lin, niską spływność w temperaturze +60oC, bardzo dobrą przyczepność do ścianek, a także 

dobrą rozciągliwość w niskich temperaturach. 

Zalewa asfaltowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnio- 
ną jednSSTkę. 

Zalewa asfaltowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 

technicznej, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych, powinna mieć charakterystyki 

zgodne z poniższymi wskazaniami: 

1) zdolność wypełniania spękań i szczelin (na 
całej wysokości) 

 

b. dobra 

2) temperatura mięknienia PiK  85oC 

3) sedymentacja w temperaturze wypełniania < 1% wag. 

4) spływność w temperaturze 60oC po 5 go- 

dzinach 

5) odporność na działanie wysokiej temperatu- 

ry (przyrost temperatury mięknienia PiK) 

6) zmiany masy po wygrzewaniu w tempera- 
turze 165oC/5 godz. 

7) odporność na uderzenia w niskich tempera- 

turach wg badania próbek uformowanych w 

kule oziębionych do temperatury -20oC i 

opuszczonych z wysokości 250 cm 

8) penetracja (stożkiem) w temperaturze 
+25oC 

 5 mm 

 
 10oC 

 

 1% wag. 
 

3 spośród badanych 4 kul 

nie powinny wykazywać 

śladów uszkodzeń 

 130 

j.Pen. 

9) wydłużenie względne w temperaturze -20oC  15% 

 

Poszczególne partie i rodzaje zalewy powinny być składowane oddzielnie w po- 

jemnikach i zabezpieczone przed możliwością wymieszania i zanieczyszczenia. 

2.2. Gruntownik 

Gruntownik, zwiększający przyczepność zalewy asfaltowej do ścianek szczeliny, nale- 
ży stosować w przypadkach zaleconych przez producenta zalewy. 

Gruntownik powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta zalewy 

oraz posiadać aprobatę techniczną. 

Gruntownik należy składować w pojemnikach, w sposób zabezpieczający go przed 

zanieczyszczeniem, z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych. 
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2.3. Materiały do posypania zalewy 

W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego uszczelnienia, a w związku z tym 

zapobieżenia przyklejaniu się gorącej zalewy do opon samochodowych, należy posypać 

wierzch wypełnienia (zalewę) suchym, drobnoziarnistym sypkim materiałem (np. niezbry- 

lonym cementem wg PN-B-19701 [2] lub suchą, niezbryloną mączką kamienną wg PN-S- 

96504 [3]). 

Jeżeli istnieje potrzeba uzyskania bardziej szorstkiej tekstury naprawianych spękań, to 

zamiast cementu lub mączki kamiennej należy użyć czystego i suchego piasku łamanego lub 

mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112 [1]. Kruszywo do posypywania zalewy w 

szczelinach pęknięcia powinno pochodzić z jednego źródła dla całego wykonywanego zada- 

nia. Stosowane kruszywo powinno być co najmniej klasy II. 

Cement i mączka kamienna do posypywania zalewy powinny być składowane w za- 

mkniętych, szczelnych workach lub pojemnikach i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 

oraz zawilgoceniem. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z ustaleniami BN- 

88/6731-08 [4], a mączki kamiennej z PN-S-96504 [3]. 

Kruszywo powinno być składowane oddzielnie pod wiatami zabezpieczającymi je 

przed zawilgoceniem i wymieszaniem z innymi materiałami 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 3. 

3.2. Frezarki 

Do poszerzania istniejących wąskich pęknięć (< 6 mm) należy stosować frezarki me- 

chaniczne (z frezami palcowymi lub tarczowymi), zapewniające wykonanie poszerzeń 

zgodnie z ich przebiegiem o stałej, dostosowanej do potrzeb głębokości (ok. 25 mm) 

i szerokości (ok. 12 mm) o pionowych ściankach bocznych. 

3.3. Szczotki mechaniczne 

Do czyszczenia poszerzonych pęknięć należy stosować szczotki mechaniczne (napę- 

dzane silnikiem) wyposażone w wirujące dyski, o średnicy 300 mm, ze splatanych drutów 

stalowych (  0,6 mm) i szerokości 10 lub 12 mm. Moc silnika napędzającego szczotkę po- 

winna być większa od 10 kW. 

3.4. Lance gorącego powietrza 

Do czyszczenia i osuszenia spękań o rozwartości większej od 8 mm należy stosować 

lance gorącego powietrza zasilane sprężonym powietrzem o ciśnieniu od 0,4 do 0,6 MPa i 

wydajności gorącego powietrza o temperaturze od 150 do 250oC w ilości od 2,5 do 4,0 

m3/min. Źródłem ciepła podgrzewającego sprężone powietrze jest palnik opalany płynnym 

gazem propan-butan. 

3.5. Kotły do podgrzewania zalewy 

Do podgrzewania zalewy należy stosować jedynie urządzenia (kotły) wyposażone w 

pośredni (olejowy) system ogrzewania i zapewniające ciągłe jej mieszanie mieszadłami me- 

chanicznymi. System ogrzewania powinien być wyposażony w sprawny, termostatowany 

system pośredniego ogrzewania olejem. Źródłem ciepła (automatycznie sterowanym) jest 

palnik opalany płynnym gazem (propan-butan) lub olejem opałowym. 
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3.6. Wtryskarki gruntownika 

Do nanoszenia gruntownika na poszerzone frezarką i oczyszczone szczotką mechanicz- 

ną ścianki pęknięcia (szczeliny), służą specjalne wtryskarki, zapewniające równomierne 

pokrycie ścianek cienką warstwą środka zwiększającego przyczepność zalewy do ścianek 

pęknięcia. Przy małym zakresie robót, gruntownik można nanosić pędzlami. 

3.7. Urządzenia do wypełniania spękań zalewą 

Przygotowane do wypełniania spękania mogą być zalewane gorącą zalewą asfaltową 

zalewarkami, tj. mechanicznymi urządzeniami przesuwanymi ręcznie wzdłuż zalewanej 

szczeliny. Urządzenia te mogą posiadać niewielkie zbiorniki (od 5 do 10 litrów kruszywa), z 

których zalane pęknięcia są natychmiast posypywane kruszywem. 

Przy dużych zakresach robót należy stosować specjalne kotły o pojemności co najmniej 

150 litrów (zalewy), wyposażone w system automatycznego podgrzewania i mie- 

szania zalewy oraz w system ciśnieniowego podawania gorącej zalewy wysokociśnienio- 

wym wężem i lancą zalewającą do szczeliny. W dolnej części lanca musi być wyposażona w 

odpowiedni zawór regulujący ilość podawanej zalewy do końcówki wprowadzającej zalewę 

do szczeliny. 

System ciśnieniowego podawania gorącej zalewy do lancy może być jednowężowy lub 

dwuwężowy. W okresie chłodów zaleca się stosowanie systemu dwuwężowego, który jest 

cięższy, ale nie dochodzi w nim do zastygania zalewy, zdarzającego się przy systemie jed- 

nowężowym. 

Urządzenia zalewające stosowane do uszczelniania oczyszczonych, wysuszonych  i 

podgrzanych (aż do nadtopienia asfaltu przy krawędziach pęknięcia) lancą gorącego powie- 

trza, powinny być wyposażone w specjalne końcówki w postaci skrzyneczki metalowej bez 

dna ( wysokości około 50 mm, szerokości 60, 80, 100 lub 120 mm i długości oko- 

ło 200 mm). W tej skrzyneczce należy utrzymywać stały (zbliżony do górnego) poziom go- 

rącej zalewy (przez ciągłe jej uzupełnianie w miarę zużycia)  i przesuwać ją 

(osiowo) wzdłuż uszczelnionego pęknięcia. Jest to tzw. metoda pasmowego uszczelniania 

pęknięć. 

Przy małym zakresie uszczelnień, zalewę asfaltową można nalewać ręcznie, przy po- 

mocy np. konewek. 

Urządzenie zalewające, ręczne lub mechaniczne, powinno zapewnić równomierne wy- 

pełnienie odpowiednio przygotowanego pęknięcia do poziomu powierzchni warstwy ście- 

ralnej z niewielkim meniskiem wklęsłym. 

3.8. Urządzenia do posypywania zalewy materiałem sypkim 

Najczęstszym sposobem jest manualne posypywanie zalanych pęknięć drobnoziarni- 

stym materiałem sypkim. 

Przy stosowaniu mechanicznych zalewarek prowadzonych ręcznie, które są często wy- 

posażone w zbiorniczki z materiałem wysypującym się przez regulowaną szczelinę, posy- 

pywanie następuje mechanicznie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport zalewy asfaltowej 

Zalewa powinna być transportowana w dostarczanych metalowych pojemnikach (ho- 

bokach - wiadrach z pokrywą, o pojemności 10, 20, 25 lub 30 litrów) z cienkiej (od 0,2 do 

0,3 mm) talkowanej od wewnątrz blachy, z zamknięciem (deklem - przykrywką) zabezpie- 

czającym zalewę przed zanieczyszczeniem, lub w odpowiednich szczelnych workach (10, 

20 lub 30 litrów pojemności) z tworzywa syntetycznego, które rozpuszcza się w zalewie w 

trakcie jej podgrzewania do temperatury roboczej nie wpływając na pogorszenie właściwo- 

ści zalewy. 

4.3. Transport gruntownika 

Gruntownik powinien być transportowany w dostarczonych szczelnych pojemnikach 

(od 20 do 30 litrów), z tworzywa sztucznego lub z metalu. Ze względu na łatwopalność, 

gruntownik powinien być transportowany z zachowaniem przepisów przeciwpożarowych. 

4.4. Transport materiałów do posypywania zalewy 

Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [4]. 

Mączkę kamienną workowaną można przewozić dowolnymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpie- 

czających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) 

i nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót związanych z naprawą spękań, nie mogą występować 

opady atmosferyczne, a temperatura powietrza w trakcie wypełniania spękań zalewą bitu- 

miczną nie powinna być niższa od +5oC. 

5.3. Podstawowe metody naprawiania (uszczelniania) spękań 

Rozróżnia się następujące metody uszczelniania spękań: 

a) uszczelnianie pasmowe, polegające na wypełnianiu gorącą zalewą przestrzeni między 

oczyszczonymi, podgrzanymi i nadtopionymi lancą gorącego powietrza, ściankami pęk- 

nięcia, z jednoczesnym uformowaniem nad pęknięciem paska zalewy o grubości około 

1,5 mm i szerokości zależnej od stopnia degradacji nawierzchni przy pęknięciu. 

Przy niespękanych krawędziach warstwy ścieralnej obok pęknięcia, wystarczy uformo- 

wanie pasma zalewy o szerokości od 60 do 70 mm, zaś przy widocznych włoskowatych, 

zapoczątkowanych pęknięciach obok zasadniczego pęknięcia, należy zwiększyć szero- 

kość uszczelniającego pasma nawet do 20 cm. 

Przy większym zdegradowaniu warstw bitumicznych wokół pęknięcia należy wyfrezo- 

wać uszkodzone fragmenty nawierzchni specjalnymi frezarkami (o szerokości walca fre- 

zującego 300, 350 lub 500 mm) i odbudować warstwę nową mieszanką mineralno- 

asfaltową o zbliżonym składzie do składu i właściwości istniejącej warstwy ścieralnej, a 

po jej zagęszczeniu i ostygnięciu wyfrezować szczeliny (szer. od 12 do 15 mm i głę- 
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bokości 25 mm) nad istniejącym pęknięciem i uszczelnić je metodą opisaną niżej (5.3.b 

lub 5.3.c). 

Po uformowaniu paska gorącej zalewy należy posypać go materiałem suchym, czystym 

drobnoziarnistym (cementem, mączką kamienną, piaskiem łamanym lub mieszanką 

drobną granulowaną o uziarnieniu od 1 do 2 mm). Nie powinno się stosować kruszywa o 

uziarnieniu większym od 2 mm ze względu na tworzenie się widocznych nierówności na 

jezdni (np. przy posypywaniu grysem o uziarnieniu od 1 do 3 mm gorącej zalewy w po- 

przecznych pęknięciach, dodatkowe nierówności w kierunku podłużnym, spowodowane 

uszczelnianiem, wzrosną z 1,5 mm do 3,0 mm). 
b) uszczelnianie spękań poszerzonych frezarką 

Spękania o rozwartości ścianek mniejszej od 8 mm (a w przypadku odległości pęknięć 

poprzecznych mniejszej od 4 metrów przy rozwartości ścianek mniejszej od 6 mm), 

przed wypełnieniem ich gorącą zalewą, należy poszerzyć frezarką mechaniczną do sze- 

rokości co najmniej 12 mm, na głębokość 25 mm. 

Poszerzone pęknięcie należy dokładnie oczyścić mechaniczną szczotką z wirującym dys- 

kiem z drutów stalowych, a następnie (jeśli wg zaleceń producenta lub aprobaty tech- 

nicznej zachodzi taka potrzeba) zagruntować gruntownikiem (roztworem środka zwięk- 

szającego przyczepność). Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika należy zalać 

szczelinę gorącą zalewą do poziomu powierzchni warstwy ścieralnej, jeśli roboty 

uszczelniające wykonywane są w porze letniej kiedy występują wysokie temperatury. 

Przy temperaturach niższych, ale zawsze powyżej +5oC, należy pozostawić nad pęknię- 

ciem menisk wklęsły by umożliwić wyciskanie zalewy, w porze gorącego lata, do po- 

ziomu powierzchni warstwy ścieralnej. 

c) metoda kombinowana, która ma taki sam zakres stosowania jak metoda opisana w punk- 

cie 5.3.b, lecz zamiast stosowania szczotek mechanicznych do oczyszczania poszerzo- 

nych pęknięć oraz powlekania gruntownikiem ścianek poszerzonego pęknięcia, stosuje 

się lancę gorącego powietrza, którą czyści się poszerzone pęknięcie, podgrzewa i nad- 

tapia asfalt z jego ścianek i krawędzi, co zapewnia bardzo dobrą przyczepność zalewy do 

ścianek i krawędzi pęknięcia. 

Tak przygotowane poszerzone pęknięcia są wypełniane metodą pasmową, jak w 

pkt 5.3.a. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól- 

ne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na 

materiały i wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania naprawy 

spękań i przedstawić je Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy badać szerokość i głębokość oraz czystość spękań po oczyszcze- 

niu. Wizualnie i dotykiem należy sprawdzić, czy oczyszczone ścianki spękania nie zawiera- 

ją żadnych niezwiązanych okruchów mieszanki mineralno-asfaltowej, ziarn kruszywa, py- 

łów oraz śladów wilgoci, a także śladów i plam olejowych. Jeżeli występują jakiekolwiek 

ślady wilgoci należy je usunąć lancą gorącego powietrza. Plamy olejowe należy wytrawić 

odpowiednimi rozpuszczalnikami. 
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Jeżeli ścianki oczyszczonego pęknięcia są pokrywane gruntownikiem należy sprawdzić 

dotykiem czy naniesiona warstewka środka zwiększającego przyczepność nie zawiera nie- 

odparowanych cząstek rozpuszczalnika (zagruntowane ścianki przy pocieraniu palcem nie 

powinny wykazywać objawów ścierania gruntownika). 

Należy stale sprawdzać makroskopowo barwę i konsystencję zalewy oraz wskazania 

czujników temperatury zalewy i oleju grzewczego. W razie jakichkolwiek wątpliwości nale- 

ży pobrać do dwóch jednolitrowych, czystych metalowych puszek (z przykrywkami) próbki 

zalewy i dostarczyć je wraz z kopią świadectwa badania (producenta) do właściwego labora- 

torium celem wykonania badań kontrolnych. 

Po zalaniu pęknięć należy wizualnie sprawdzić prawidłowość ich wypełnienia zalewą. 

Jeżeli gorącą zalewę posypano materiałem drobnoziarnistym, to należy sprawdzić ma- 
kroskopowo czy materiał ten równomiernie pokrywa zalaną powierzchnię spękania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogól- 
ne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr naprawionych spękań. 

Powierzchnię ewentualnych uszczelnień spękań siatkowych wokół poprzecznych lub 

podłużnych spękań nawierzchni, uszczelnianych metodą pasmową, pomierzoną w m2, prze- 

licza się dzieląc ją przez średnią szerokość nominalnego paska uszczelnienia metodą pa- 

smową równą 0,07 metra i otrzymując długość (w metrach) uszczelnionych pęknięć metodą 

pasmową. 

Płatność będzie realizowana obmiarowo na podstawie formularza robót naprawczych 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

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

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

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

punktów 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- frezowanie uszkodzonych fragmentów nawierzchni, 

- poszerzenie spękań frezarką, 

- oczyszczenie spękań i usunięcie śladów i plam olejowych, 

- zagruntowanie ścianek spękań gruntownikiem. 

- . 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena uszczelnienia 1 m spękania nawierzchni obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową, SST i ewentualnie zaleceniami 

Inżyniera, 
- pomiary i badania laboratoryjne, 

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1 NORMY 

1. PN-B- 
11112:1996 

2. PN-B- 

19701:1997 

3. PN-S- 

96504:1961 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzch- 
ni drogowych 

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wyma- 

gania i ocena zgodności 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 

bitumicznych 

4. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
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REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI 

 

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowa- 

nia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania doty- 

czące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni w 

związku z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic na terenie Gminy Gostyń. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni i obejmują: 

- uzupełnienie braków w istniejącej warstwie ścieralnej mieszanką mineralno - bitumiczną. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni – zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na 

bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu 

ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania 

się powstałych uszkodzeń. 

Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie 

nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”. 

1.4.2. Ubytek – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą 

niż grubość warstwy ścieralnej. 

1.4.3. Wybój – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż 

grubość warstwy ścieralnej. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol- 

skimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

1.5. 

2. Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2 Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni bitu- 

micznych 

Ubytki w istniejącej warstwie ścieralnej należy naprawić mieszanką mineralno – bitumiczną 

na gorąco. 

2.3 Mieszanki mineralno - bitumiczne 

Jak na warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego – SST D.05.03.05/b 

3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

3. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania 

ze sprzętu do przygotowania nawierzchni, takiego jak:. 
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- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi , o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie 

działające urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonym miejscom geometrycznych 

kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów), 

- sprężarki o wydajności od 2do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 

MPa, 

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW, z wirującymi dyskami z drutów stalo- 

wych. Średnica  dysków wirujących ( z drutów stalowych) z prędkością  3000 

obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do czyszczenia naprawia- 

nych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem 

do nich samoprzylepnych taśm kauczukowo-asfaltowych, 

-walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczysz- 

czeń) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych. 

Stosowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpie- 

czających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 

wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Wskazany jest transport samowyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy 

ruchu po drogach publicznych pojazd musi spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów tech- 

nicznych. 

Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

Mieszankę betonu asfaltowego należy transportować zgodnie z wymaganiami podanymi w 
SST  D.05.03.05/b  „Nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego  –  warstwa 
ścieralna". 

Przy naprawie niewielkich powierzchni, należy transportować gorącą mieszankę mineralno- 

asfaltową w pojemnikach izolowanych cieplnie (np. w drewnianych, zamkniętych skrzy- 

niach). 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 5. 

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi 

nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez: 

- pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na 

głębokość umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figu- 

ry geometrycznej np. prostokąta, 

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, 
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żwiru, piasku i pyłu. 

5.3. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno - 

bitumicznymi 
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), należy spry- 

skać dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 

l/m2 - przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno", zaś przy zasto- 

sowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco" - zamiast spryskania bocznych ścianek na- 

prawianego uszkodzenia lepiej przykleić samoprzylepne taśmy kauczukowo-asfaltowe (p. 2.8). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz 

listew profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpo- 

średnio do przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być 

jednakowo spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, 

by po jej zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części 

nawierzchni. Różnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do 

ruchu z prędkością powyżej 60 km/h, nie powinny być większe od 4 mm, przy pomiarze czterome- 

trową łatą, wg BN-68/8931-04 [2]. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką 

płytową. 

Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla 

zagęszczanej warstwy i dobre międzywarstwowe związanie. 

Jeżeli wybój nastąpił wokół pęknięcia poprzecznego lub podłużnego, to po jego naprawieniu należy 

niezwłocznie wyfrezować nad pęknięciem w wykonanej łacie szczelinę o szerokości 12 mm i głębo- 

kości 25 mm, a następnie wypełnić ją zalewą asfaltową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na mate- 

riały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przed- 

stawić je Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek 

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: 

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie 
wykonywany remont uszkodzonego miejsca - codziennie, 

- skład wbudowywanych mieszanek: 

- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie, 

- równość naprawianych fragmentów - każdy fragment 

Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, przy pomia- 

rze czterometrową łatą wg BN-68/8931-04 [2], nie powinny być większe od 4 mm dla 

dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h, 

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze 

spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź 

otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm, jeśli warstwę wypełniającą wykonano z mieszanki mineral- 

no-asfaltowej „na zimno" (o długim okresie składowania). Przy innych rodzajach mieszanek, które 

są mniej podatne na dogęszczenie poziom warstwy wypełniającej ubytek powinien być wyższy od 

otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni 
nawierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wy- 

niki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: 

- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna 
i krawędzi, usunięcie wody), 

- spryskanie dna i boków emulsją asfaltową, 

- ew. poszerzenie spękań przecinarkami wzgl. frezarkami, oczyszczenie i osuszenie spę- 
kań, usunięcie śladów i plam olejowych oraz zagruntowanie ścianek spękań gruntowni- 
kiem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

– remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralną-bitumiczną, 

Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 

- zakup oraz dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 
- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inżyniera recepty laboratoryjnej, 
- transport mieszanki na miejsca wbudowania, 

- cięcie i oczyszczenie miejsca uzupełnienia konstrukcji, 

- skropienie istniejącej nawierzchni, 

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową, SST i ewentualnie zaleceniami Inżyniera, 
- pomiary i badania laboratoryjne, 

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych. 

2. PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno- 

asfaltowych na 
goraco – Czesc 1: Zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego 

3. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno- 

asfaltowych na 

goraco – Czesc 8: Oznaczanie wolnej przestrzeni. 
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4. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno- 

asfaltowych na 

goraco – Czesc 11: Okreslenie powiazania pomiedzy kruszywem i asfaltem. 

5. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno- 

asfaltowych na 
goraco – Czesc 12: Okreslanie wra_liwosci na wode. 

6. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno- 
asfaltowych na 

goraco – Czesc 22. Koleinowanie. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót Nawierzchnie z betonu asfaltowego ST-D.05.03.05.B 

Budowa dróg dojazdowych do Olsztynskiego Parku Naukowo- Technologicznego wraz z uzbrojeniem – etap I 

87 

7. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Czesc 20: Badanie 

typu 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równosci nawierzchni planografem i łata 

10.2. Inne dokumenty 

9. Procedury badan do projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych - 

IBDiM, Warszawa 
2002, Zeszyt 64 

10. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzch- 

niowych utrwalen na 

drogach publicznych. WT-1 Kruszywa 2014, 

11. Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. WT-2 Na- 

wierzchnie asfaltowe 2014 

12. Wymagania techniczne - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 

Emulsje asfaltowe 2014 

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków tech- 

nicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 

14 maja 1999r. 

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
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REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITU- 

MICZNYCH GRYSAMI I EMULSJĄ ASFALTOWĄ 

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowa- 

nia oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 
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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania doty- 

czące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni z kru- 

szywa łamanego w związku z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic na terenie Gminy Gostyń.. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni. 

W ramach prac drogowych przewiduje się następujący podział wykonania remontów emul- 
sją i grysami: 

- wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 2 cm 

- wypełnienie emulsją asfaltową i grysami ubytków o głębokości do 4 cm 

- likwidacja spękań i rakowin emulsją asfaltową i grysem 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni – zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na 

bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu 

ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania 

się powstałych uszkodzeń. 

Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie 

nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”. 

1.4.2. Ubytek – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą 

niż grubość warstwy ścieralnej. 

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

1.4.4. Kationowa emulsja asfaltowa - lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszo- 

nego asfaltu w wodzie, otrzymane przez mechaniczne wymieszanie asfaltu z wodą, 

przy jednoczesnym zastosowaniu emulgatora kationowego. 

1.4.5. Emulsja asfaltowa szybkorozpadowa – emulsja charakteryzująca się krótkim 

czasem rozpadu po zetknięciu się z kruszywem . 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi pol- 

skimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót obejmujących remont 

cząstkowy grysami i lepiszczem (emulsją asfaltową) oraz za zgodność z umową i SST. 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawia- 

jącego. 

2. Materiały 
2.1. Kruszywo 

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy frakcji 2-5 mm i 

5- 8 mm odpowiadające wymaganiom podanym w PN-EN-13043/2004 ,,Kruszywa do mie- 

szanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i 

innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu”. 
2.2. Lepiszcza 

Do remontu cząstkowego należy stosować jako lepiszcze tylko drogowe kationowe 
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emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane rodzaju C 65 BP3 PU/RC i C 69 

BP3 PU spełniające wymagania zgodnie z PN-EN 13808:2010. Można stosować tylko 

emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 
2.2.1. Składowanie lepiszcza 

Do składowania lepiszczy Wykonawca użyje cystern, pojemników, zbiorników lub beczek. 

Cysterny, pojemniki, zbiorniki i beczki przeznaczone do składowania emulsji powinny być 

czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać 
następujące zasady: 

− czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 m-cy od daty jej wyprodukowania, 

− temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż +5oC. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Specjalistyczny sprzęt do remontu cząstkowego . 

Do wykonywania remontu cząstkowego głębszych ubytków i wybojów (do 4 cm), jak rów- 

nież do naprawy powierzchniowych spękań i rakowin warstwy ścieralnej należy użyć re- 

monterów , wprowadzając pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z kationową emulsja 

asfaltowa w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia . Remonter winien być wypo- 

sażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów i nadawania ziarnom grysu 

duŜej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją. Urządzenia te nadają się do 

uszczelniania nie tylko szeroko rozwartych (podłużnych) pęknięć (szerszych od 2 cm) 

oraz głębokich ubytków i wybojów (powyżej 3 cm), ale także do wypełniania powierzch- 

niowych uszkodzeń i zaniżeń powierzchni warstwy ścieralnej. 

Remonter powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybo- 

jów, silnik o mocy powyżej 50 kW napędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyżej 

65 l/ min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawą z trzema wirni- 

kami do usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 5 mm, od 5 

do 8 mm ) dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją. Zbiornik emulsji o 

pojemności 850 l, podgrzewany grzałkami o mocy 3600 W i pompą emulsji o wydajności 

42 l/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysów na zmianę. Remonter powinien być 

wyposażony w układ dostarczania grysu przenośnikiem ślimakowym ze standardowego 

samochodu samowyładowczego, a także w układ do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej 

po zakończeniu remontu cząstkowego. 

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania remontów przy użyciu skrapiarki i ręczne- 

go rozsypywania grysów 

 
4. TRANSPORT 

 

4.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport kruszywa 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczają- 

cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

4.3. Transport lepiszcza 

Emulsja asfaltowa powinna być transportowana przeznaczonymi do tego celu samochodo- 

wymi lub kolejowymi cysternami, względnie w szczelnie zamkniętych beczkach. Cysterny 
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samochodowe używane do przewozu emulsji powinny być podzielone przegrodami na ko- 

mory o pojemności nie większej niż 3 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje przy 

dnie, aby możliwy był przepływ emulsji między komorami. Emulsji nie wolno przewozić w 

opakowaniach stosowanych uprzednio do przewożenia mineralnych materiałów sypkich lub 

chemikaliów za wyjątkiem asfaltów. 

Wyjątkowo, lecz za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się transport emulsji w beczkach i 

innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie 

będą powodowały jej rozpadu. W czasie magazynowania emulsji dopuszcza się powstanie 

na powierzchni emulsji kożucha lub zagęszczenia przy dnie, które przed użyciem emulsji 

należy zlikwidować poprzez dokładne wymieszanie. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" 
pkt 5. 

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 

Wykonawca na czas prowadzenia robót ma obowiązek oznakowania robót zgodnie z przepi- 

sami o tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. Koszty związane z oznako- 

waniem wykonawca uwzględni w cenie oferty. 

Trwałość naprawy nawierzchni zależy w bardzo dużym stopniu od dokładności jej oczysz- 

czenia z uszkodzonych fragmentów nawierzchni i innych zanieczyszczeń. 

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju, obłamanych krawędzi nawierzchni 

oraz spękań i rakowin) do naprawy obejmuje wykonanie następujących prac: 
- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwi- 

ru, piasku i pyłu sprężonym powietrzem. 

 

5.3. Uzupełnianie ubytku , wyboju, obłamanych krawędzi oraz likwidacja spękań 

i rakowin grysami i emulsja asfaltową przy użyciu remontera 

 

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.1.), 

należy : 

- pokryć oczyszczone miejsce metoda natryskowa za pomocą emulsji asfaltowej , której 

zadaniem będzie związanie podłoża i krawędzi remontowanego ubytku nawierzchni z wy- 

pełnieniem 

- wypełnić pod ciśnieniem ubytek grysem 5/8 mm lub 2/5 mm(zależnie od głębokości ubyt- 

ku) otoczonym emulsja asfaltową , 

- wypełnić pod ciśnieniem pozostałą część ubytku grysem frakcji 2/5 mm (w przypadku 

użycia na warstwę dolną grysu 5/8 mm) otoczonym emulsją asfaltowa 
- posypać powierzchnie wyremontowanego miejsca suchym grysem 2/5 mm bez spoiwa 

- uprzątnąć miejsce po wykonanym remoncie , 

- zdjąć urządzenia zabezpieczające i oznakowanie pionowe , udostępnić miejsce po remon- 

cie dla ruchu 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed rozpoczęciem robót należy: 

- określić zakres uszkodzeń, 

- wykonać badania kwalifikacyjne (przydatności) wytypowanych materiałów do wykonania 

remontu cząstkowego 

- opracować projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót i uzyskać jego zatwier- 

dzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek 

W trakcie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: 

- przygotowanie naprawianych powierzchni - codziennie, 

- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie, 

- głębokość naprawianych powierzchni - codziennie, 

- równość naprawianych fragmentów - każdy fragment. 

- powierzchnie naprawianych fragmentów – każdy fragment 

Różnice między naprawioną powierzchnią (łatą) a sąsiadującymi powierzchniami, mierzone 

pod łatą profilową lub pomiarową łatą 4 metrową nie powinny być większe od 4 mm dla 

dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h. 

Pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być 

zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni , przy czym warstwa ta powinna być wykonana 
ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 1 - 2 mm. 

6.4. Badanie odbiorcze 

Przy odbiorze wykonanych remontów cząstkowych wykorzystuje się wyniki badań 

prowadzonych w trakcie realizacji robót uzupełnionych szczegółowym przeglądem (oceną 

makroskopową) wszystkich wykonanych napraw. Przeglądu dokonuje Inżynier/Inspektor w 

obecności kierownika robót. Przy oględzinach zewnętrznych ustala się, czy: 

- miejsca naprawione nie są przebitumowane, co charakteryzuje się wyciskaniem przez koła 

pojazdów śladów na naprawionej nawierzchni, 

- miejsca naprawione nie są niedobitumowane, co charakteryzuje się ruchem ziarn kruszywa 

pod naciskiem stopy i wyrywaniem ich z miejsca naprawionego przez koła pojazdów, 

- bitum przy remoncie nie został przegrzany, co charakteryzuje się łatwości wyjęcia ręcznie 

poszczególnych ziaren kruszywa z miejsca naprawionego. 

6.5. Ocena wyników badań 

Remont należy uznać za wykonany prawidłowo, jeżeli wszystkie badania dadzą wynik do- 

datni. 

6.6. Postępowanie w przypadku ujemnego wyniku badań 

Przy stwierdzeniu nadmiaru bitumu w miejscu naprawionym, pocące się miejsca należy 

przysypać miałem kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem. 

Miejsca pęczniejące (wygórowane) należy ściąć do poziomu jezdni i przysypać miałem 
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kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem. Przy zbyt dużych spęcznieniach na- 

wierzchnię w miejscu naprawianym należy rozebrać i remont przeprowadzić ponownie. 

Przy niedostatecznej ilości użytego do remontu lepiszcza lub w przypadku lepiszcza 

przegrzanego ziarna kruszywa należy usunąć i naprawę wykonać ponownie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2.Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni 
nawierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót zostały podane w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8.2. Odbiór w czasie wykonywania robót 

W trakcie wykonywania robót podlegają odbiorowi: oznakowanie, roboty zanikające i ule- 

gające 
zakryciu zgodnie z punktem 8.2. SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót jest dokonywany zgodnie z punktem 8.3. SST D-00.00.00. "Wyma- 

gania ogólne". 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontro- 

li materiałów i robót. Odbioru dokonuje inżynier/Inspektor na podstawie badań i ewentual- 

nych uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin remontowanych powierzchni. 

inżynier/Inspektor zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

uzupełniających badań i pomiarów, wtedy gdy: 

a) zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z SST 

b) istnieją jakikolwiek wątpliwości co do jakości lub rzetelności badań Wykonawcy. 

W przypadku stwierdzenia wad inżynier/Inspektor ustali zakres wykonania robót 

poprawkowych lub poleci zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy. in- 

żynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne na- 

wierzchni i zgodnie z ustaleniami kontraktu ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne" pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

– remont cząstkowy nawierzchni z kruszywa przy użyciu kruszywa łamanego, 

Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 
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- zakup oraz dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 

- wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez Inżyniera recepty laboratoryj- 

nej, 
- transport mieszanki na miejsca wbudowania, 

- cięcie istniejącej, 

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową, SST i ewentualnie zaleceniami 
Inżyniera, 

- pomiary i badania laboratoryjne, 

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN-13043/2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN–13242/2004 – Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. 


