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D .00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) D.M. 00.00.00. Wymagania ogólne odnosi się do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane w ramach zadania nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic w Suwałkach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacji
robót wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z nakładki asfaltowe
na zniszczonych nawierzchniach ulic w Suwałkach i obejmują wymagania ogólne dla poszczególnych
asortymentów robót.
1.4. Określenia podstawowe
UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
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. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego,
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych,
słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
InŜynierem, Wykonawcą i projektantem.
1.4.5. InŜynier– osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie
kontraktem.
1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) 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 ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.12. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera.
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
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera.
1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu
na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników
atmosferycznych.
b) Warstwa wiąŜąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze
rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa
moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.
MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
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 granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi
przez ruch na drodze.
1.4.20. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.21. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
1.4.22. PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.23. Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera, 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. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.
1.4.26. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.32. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.33. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.34. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
1.4.35 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
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1.4.36. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i
poleceniami InŜyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową
dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
InŜyniera stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą 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 zostaną zastąpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów
(jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien
być na bieŜąco aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą
akceptowane przez InŜyniera.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w
cenę kontraktową.
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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 i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) moŜliwością powstania poŜaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 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 poŜarem 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 uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą 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 uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać
zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie 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 przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie
budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera 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.
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
InŜynier będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani
InŜynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o
kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał InŜyniera. InŜynier moŜe polecić, aby pojazdy nie spełniające
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą
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dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót
od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez InŜyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie
informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera.
1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub
wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez InŜyniera. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za własność Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier po uzgodnieniu z
Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą naleŜy
zwiększyć cenę kontraktową.
2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
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Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie okaŜą się
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań InŜyniera. Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to
pisemną zgodę InŜyniera.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i
złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów
do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio
przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być
później zmieniany bez zgody InŜyniera.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót,
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do
kontroli przez InŜyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i
zaakceptowanych przez InŜyniera.
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia
zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu
sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące
warunki:
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzania inspekcji,
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla InŜyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany 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 InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w wymienionych
wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
-6–

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez InŜyniera.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier 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 rozwaŜaną kwestię.
Polecenia InŜyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez
InŜyniera, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera program zapewnienia
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z
dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− sposób zapewnienia bhp.,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,
proponowany
sposób
i
formę
przekazywania
tych
informacji
InŜynierowi/Kierownikowi projektu;
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
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− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną 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.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 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, InŜynier projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm
określających procedury badań.
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość
tych materiałów.
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, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera.
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji InŜyniera.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera
InŜynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej
pomocy.
InŜynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój
koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier oprze się
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.
MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań
niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają:
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1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe 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, jeŜeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę InŜynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera.
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− datę uzgodnienia przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia InŜyniera,
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów
robót,
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,
kto je przeprowadzał,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone
InŜynierowi do ustosunkowania się. Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
(2) KsiąŜka obmiarów
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki 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
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki
obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
InŜyniera.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuŜ linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone
w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone
w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady waŜenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST.
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez InŜyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe
w przypadku występowania dłuŜszej 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 ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje
InŜynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń,
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny
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będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
„Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu
na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
(c) opłaty/dzierŜawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,
barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic w Suwałkach
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robót na zadaniu wymienionym w pkt.1.1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z nakładki asfaltowe
na zniszczonych nawierzchniach ulic w Suwałkach mającymi na celu wytyczenie powierzchni terenu pod
urządzenia komunikacyjne (wytyczenie osi trasy i punktów wysokościowych) oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej.
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania terenu, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt
trasy. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za zgodność ich z
Dokumentacja Projektową.
2. MATERIAŁY
Do utrwalenia punktów głównych naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra Pale drewniane umieszczone poza granicą robót
ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5
do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i
długości od 0,04 do 0,05 m.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 .
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt: teodolity lub
tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia ulic i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie
wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D.00.00.00 .
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7) przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz
punktów granicznych naleŜy pobrać z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z
obowiązującymi przepisami – Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne – tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego
moŜe zgłaszać roboty i pobierać materiały z PODGiK).
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi
rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno
być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic
rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez InŜyniera, zostaną
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w
takim przypadku obciąŜą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników
pomiarów przez InŜyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń
w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę
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świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one
odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do obowiązków Wykonawcy.
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy uŜyciu pali drewnianych
lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych.
Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi odcinka drogowego , a takŜe
przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim.
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem placu i obiektów towarzyszących. Jako
repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak
takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych,
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera. Rzędne reperów roboczych
naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując
niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe
oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.3. Odtworzenie trasy

Tyczenie trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
określonej w dokumentacji projektowej.
Długość trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zaleŜnej
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niŜ co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moŜe
być większe niŜ 5 cm . Rzędne niwelety punktów osi trasy naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez InŜyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem powierzchni i punktów wysokościowych
naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest ha (hektometr) .
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00
Odbiór robót związanych z odtworzeniem powierzchni w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada InŜynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.M.00.00.00 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych,
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983
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D.01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg przy nakładki asfaltowe na zniszczonych
nawierzchniach ulic w Suwałkach
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1,1,.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką
elementów dróg przy nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic w Suwałkach:
 rozebranie krawęŜników betonowych
 regulacja pionowa studzienek – kratki ściekowe uliczne
 regulacja pionowa studzienek – włazy kanałowe
 regulacja pionowa studzienek – włazy telekomunikacyjne
 regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych - skrzynki zaworów wodociągowych
z odwiezieniem gruzu na odległość wskazaną przez Inwestora (do 5 km)
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M..00.00.00 .
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
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. Sprzęt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów moŜe być
wykorzystany sprzęt podany poniŜej, lub inny zaakceptowany przez InŜyniera:
− spycharki,
− ładowarki,
− Ŝurawie samochodowe,
− samochody cięŜarowe,
− zrywarki,
− młoty pneumatyczne,
− piły mechaniczne,
− frezarki nawierzchni,
− koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu.
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. Wykonanie robót rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez InŜyniera.
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, InŜynier
moŜe polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk
materiałów.
Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez
InŜyniera.
Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on spaletować,
przewieźć i rozładować je na miejsce określone w SST lub wskazane przez InŜyniera.
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Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu
budowy.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W
szczególności naleŜy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych naleŜy wypełnić, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST
D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i
przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:
− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
− dla krawęŜnika, opornika, obrzeŜa - m (metr),
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni i elementów betonowych:
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
− rozkucie i rozebranie
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej uŜycia, z ułoŜeniem na
poboczu,
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki krawęŜników, obrzeŜy:
− odkopanie krawęŜników, obrzeŜy i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
− wyrównanie podłoŜa i uporządkowanie terenu rozbiórki;
d) dla regulacji kratek ściekowych ulicznych i włazów kanałowych
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
− rozbiórki, załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
− dostawę materiałów,
− przygotowanie podłoŜa i fundamentu,
− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,
− wykonanie izolacji rur i studzienek,
− zasypanie i zagęszczenie wykopu,
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
PN-D-95017
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2.
PN-D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
3.
PN-D-96002
Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
4.
PN-H-74219
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania
5.
PN-H-74220
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego
przeznaczenia
6.
PN-H-93401
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
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D .02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach I – V kategorii na zadaniu nakładki asfaltowe na zniszczonych
nawierzchniach ulic w Suwałkach
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie nakładki
asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic w Suwałkach i obejmują wykonanie robót ziemnych
związanych z wykonaniem wykopów koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi
odwiezieniem gruntu na odkład na odległość do 5 km
1.4.Określenia podstawowe
1.4.1.Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2.Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.3.Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4.Nasyp niski – nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m.
1.4.5.Nasyp średni – nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Nasyp wysoki – nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.7.Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.
1.4.8.Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9.Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.10.Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i
długotrwałym osiadaniem pod obciąŜeniem.
1.4.11.Grunt nieskalisty – kaŜdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12.Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na
ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13.Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót drogowych.
1.4.14.Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych.
1.4.15.Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą
drogową.
1.4.16.Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona
wg wzoru:
ρ
Is = d
ρ ds
gdzie: rd gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
rds maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B04481:1988 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
1.4.17. Wskaźnik róŜnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:
U=

d 60
d 10

gdzie: d60
średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:
I0 =

E2
E1

moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy
gdzie: E1
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998 [4].
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Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Grunty
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S02205.
Przewiduje się ,Ŝe grunt pochodzący z wykopów będzie wykorzystywany w niezbędnej ilości do wykonywania
nasypów. Wskazane jest uŜycie do budowania nasypów gruntów o wskaźniku róŜnoziarnistości U>3.
Górne warstwy nasypów o grubości co najmniej 0,5 m i grunt na wymianę , naleŜy budować z gruntów
niewysadzinowych (pospółka ) o wskaźniku róŜnoziarnistości U>5 i wodoprzepuszczalności >8 m/s grunt z
dokopu i miejsce z dokopu wybiera wykonawca i przedkłada do akceptacji InŜyniera.
2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem InŜyniera.
JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez
InŜyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST D-02.02.01 pkt 2.4, powinny
być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków
Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na terenie
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej
wilgotności.
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. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do
hydromechanizacji itp.),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera.
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. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być
większe niŜ ± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać +
1 cm i -3 cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±
10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
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Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia,
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające
prawidłowe odwodnienie.
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów
spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą róŜnić się od wymiarów projektowanych o więcej niŜ ± 5 cm.
Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST D-02.01.01.
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 ogólne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkt, 6 SST D02.01.01, D-02.02.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp. Badana cecha
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1
Pomiar szerokości korpusu ziemnego
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą
2
Pomiar szerokości dna rowów
lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na
3
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o
ziemnego
4
Pomiar pochylenia skarp
R ³ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m
5
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości
Pomiar równości powierzchni korpusu
6
Pomiar równości skarp
7
Pomiar spadku podłuŜnego powierzchni Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu
punktach wątpliwych
8
Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej
Badanie zagęszczenia gruntu
warstwy lecz nie rzadziej niŜ w trzech punktach na 1000 m2
warstwy
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6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm.
6.3.3. Szerokość dna rowów
Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm.
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanycho więcej niŜ-3 cm lub+1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości
pochylenia wyraŜonego tangensem kąta.
6.3.6. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. Dopuszcza
się pomiary łatą o innej długości wg wskazań InŜyniera
6.3.7. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.
6.3.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ -3
cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z
załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów, dla których nie moŜna określić wskaźnika
zagęszczenia naleŜy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
InŜyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Obmiar robót ziemnych
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00„Wymagania ogólne” pkt9.
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
7. BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
9. BN-77/8931-12
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
f) Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
g) Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
h) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
i) Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I – V KATEGORI.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wykopów w gruntach I – V kategorii nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic w
Suwałkach
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument kontraktowy przy realizacji robót
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie nakładki
asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic w Suwałkach i obejmują wykonanie wykopów związanych z
wykonaniem wykopów (koryta) mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.Budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2.Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.3.Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4.Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.
1.4.5.Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6.Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.7. Bagno – grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i
długotrwałym osiadaniem pod obciąŜeniem.
1.4.8.Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót drogowych.
1.4.9.Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych.
1.4.10.Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych
z trasą
drogową.
1.4.11.Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
ρ
Is = d
ρ
ds
wzoru:
gdzie:

ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B04481:1988 , słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.12. Wskaźnik róŜnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,
określona wg wzoru:

U=

d 60
d10

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem InŜyniera.
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JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót
ziemnych, zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niŜ budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do
dostarczenia równowaŜnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na
odkład. Grunty pochodzące z wykonywania poszerzeń mogą zawierać domieszki próchnicy, wówczas powinny
być wywiezione na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Wykonawcy, o ile nie
określono tego inaczej w kontrakcie. InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
o odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
o jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do
hydromechanizacji itp.),
o transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
o sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
o drobny sprzęt do wykonywania ręcznie wykopów
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiału).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej
zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera.
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. Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być
większe niŜ +10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać +
1 cm i -3 cm.
Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ + 10 cm, a krawędzie
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze
sposobu umocnienia powierzchni.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia,
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające
prawidłowe odwodnienie.
JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów
spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST.
Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą róŜnić się od wymiarów projektowanych o więcej niŜ +5 cm.
Dokładność wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST D-02.01.01.
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
Strefa korpusu
Górna warstwa o grubości 20 cm

Minimalna wartość Is dla: KR 2
1,03

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych

1,00

JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika
zagęszczenia, to przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy
1.
JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa,
umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do zastosowania środki, o
ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜynierowi.
5.3. Ruch budowlany
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu)
powyŜej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które
nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej
warunków obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić
na:
• odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
• zapewnienie stateczności skarp,
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7.

- 23 –

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej











Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie,
załadunek, przewiezienie i wyładunek,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
zagęszczenie powierzchni wykopu ,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej,
rozplantowanie urobku na odkładzie ,
wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
rekultywację terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-02480
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-S-02205
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

7. BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoŜa przez obciąŜenie płytą
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8.

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTĘP.
1.1. PRZEDMIOT SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w związku z nakładki
asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic w Suwałkach.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.
Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES STOSOWANIA ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ułoŜeniem następnej warstwy nawierzchni i
obejmują oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych:
− warstwy podbudowy z betonu asfaltowego,
− warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" .
2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" .
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW DO WYKONANIA SKROPIENIA
Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez InŜyniera. Skropienie
lepiszczem moŜe być wykonane emulsją asfaltową według PN-EN 13808, albo innym materiałem według norm
lub aprobat technicznych.
Rodzaj lepiszcza powinien być dostosowany do rodzaju materiału w podłoŜu. Do łączenia warstw asfaltowych
zaleca się stosowanie emulsji asfaltowych szybkorozpadowych kationowych, wytworzonych z asfaltu
drogowego 70/100 lub twardszego. Zaleca się równieŜ stosowanie emulsji asfaltowych modyfikowanych. W
wypadku stosowania emulsji asfaltowej do skropienie podłoŜa z warstwy niezwiązanej lub związanej
hydraulicznie naleŜy uŜyć emulsję wolnorozpadową, a do skropienia podłoŜa zawierającego cement – emulsję o
pH większym niŜ 3,5.
Kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do złączania warstw konstrukcji nawierzchni powinny spełniać
wymagania określone w tablicy 1, a emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami powinny spełniać wymagania
określone w tablicy 2. Do dróg o kategorii ruchu KR3 ÷ KR6 zaleca się emulsję asfaltową o właściwościach wg
tablicy 2, do dróg o kategorii ruchu KR1 ÷ KR2 o właściwościach wg tablicy 1.
Tablica 1 Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do złączania warstw
nawierzchni
Wymagania techniczne

Metoda badań
według normy

Jednostka

C60 B3 ZM lub C60
B4 ZM

C60 B5 ZM

Klasa

Zakres
wartości

Klas
a

Zakres
wartości

50 do 100 lub
70 do 130
58 do 62a)
TBRb)

5
5
1

120 od
180
58 do 62a)
TBRb)

Indeks rozpadu

PN-EN 13075-1

-

Zawartość lepiszcza
Czas wypływu dla Ø 2 mm w 40oC

PN-EN 1428
PN-EN 12846

%(m/m)
s

3 lub
4
5
1

Pozostałość na sicie 0,5mm

PN-EN 1429

%(m/m)

1

TBR

1

TBR

Trwałość po 7 dniach magazynowania

PN-EN 1429

%(m/m)

1

TBR

1

TBR

Sedymentacja

PN-EN 12847

%(m/m)

1

TBR

1

TBR

PN-EN 13614

% pokrycia
powierzchni

1

TBR

1

TBR

Adhezja

c)

WT-3, załącznik 2
2
≥75
2
≥75
d)
pH emulsji
PN-EN 12850
≥ 3,5
≥ 3,5d)
Wymagania dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodne z PN-EN
13074
Penetracja w 25oC
PN-EN 1426
0,1mm
3
≤ 100e)
3
≤ 100e)
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a)

Emulsję moŜna rozcieńczyć wodą, do stęŜenia asfaltu nie niŜszego niŜ 40% (m/m)
Nie dotyczy emulsji rozcieńczanych wodą na budowie
c)
Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem
d)
Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwo hydrauliczne
e)
Do skropień podbudów niezwiązanych, w szczególności z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia
kamiennego, dopuszcza się stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracji 160/220.
Tablica 2. Wymagania dotyczące kationowych emulsji modyfikowanych polimerami, stosowanych
do złączania warstw nawierzchni
C60 BP3 ZM lub C60
C60 BP5 ZM
Metoda badań
BP4 ZM
Wymagania techniczne
Jednostka
według normy
Zakres
Zakres
Klasa
Klasa
wartości
wartości
3 lub 50 do 100 lub
120 od
Indeks rozpadu
PN-EN 13075-1
5
70 do 130
4
180
a)
Zawartość lepiszcza
PN-EN 1428
%(m/m)
58 do 62
5
58 do 62a)
5
o
b)
Czas wypływu dla Ø 2 mm w 40 C
PN-EN 12846
s
1
TBR
1
TBRb)
b)

Pozostałość na sicie 0,5mm

PN-EN 1429

1

TBR

1

TBR

PN-EN 1429

%(m/m)
%(m/m)

Trwałość po 7 dniach magazynowania

1

TBR

1

TBR

Sedymentacja

PN-EN 12847

%(m/m)

1

TBR

1

TBR

PN-EN 13614

% pokrycia
powierzchni

1
TBR
TBR
WT-3, załącznik 2
≥75
2
≥75
2
d)
d)
pH emulsji
PN-EN 12850
≥
3,5
≥
3,5=
Wymagania techniczne dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez odparowanie, zgodne z
PN-EN 13074
Adhezja c)

1

Penetracja w 25oC
PN-EN 1426
0,1mm
3
≤ 100
3
≤ 100
o
Temperatura mięknienia
PN-EN 1427
C
4
≥ 43
4
≥ 43
o
Nawrót spręŜysty w 25 C
PN-EN 13398
%
4
≥ 50
4
≥ 50
a)
Emulsję moŜna rozcieńczyć wodą, do stęŜenia asfaltu nie niŜszego niŜ 40% (m/m).
b)
Nie dotyczy emulsji rozcieńczanej wodą na budowie.
c)
Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezpośredni kontakt z kruszywem.
d)
Dotyczy emulsji przeznaczonej do związania warstwy asfaltowej z podbudową zawierającą spoiwo hydrauliczne.

2.3. ZUśYCIE LEPISZCZY DO SKROPIENIA
Skropienie lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze zgodnie z tablicą 3.

Tablica 3. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoŜa pod warstwę asfaltową
Układana warstwa asfaltowa

Podbudowa z betonu asfaltowego AC lub AC
WMS

PodłoŜe pod warstwę asfaltową
Podbudowa/ nawierzchnia tłuczniowa
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznie

Ilość pozostałego
lepiszcza [kg/m2]
0,7 ÷ 1,0
0,5 ÷ 0,7
0,3 ÷ 0,5a) + 0,7 ÷
1,0b)

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni

0,2 ÷ 0,5

Warstwa wiąŜąca z betonu asfaltowego AC
lub AC WMS

Podbudowa asfaltowa

0,3 ÷ 0,5

Warstwa wiąŜąca z asfaltu porowatego PA

Podbudowa asfaltowa

0,1 ÷ 0,3c)

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC

Warstwa wiąŜąca asfaltowa

0,1 ÷ 0,3

Warstwa ścieralna z mieszanki SMA
Warstwa wiąŜąca asfaltowa
0,1 ÷ 0,3c)
Warstwa ścieralna z mieszanki BBTM
Warstwa wiąŜąca asfaltowa
0,4 ÷ 0,8c)
Warstwa ścieralna z asfaltu porowatego Pad)
Warstwa wiąŜąca asfaltowa
0,1 ÷ 0,3 c) d)
a) zalecana emulsja o pH > 4
b) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany poprawiającej połączeni
oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych
c) zalecana emulsja modyfikowana polimerem; ilość emulsji naleŜy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoŜa oraz
porowatości mieszanki SMA, BBTM lub PA, jeŜeli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to naleŜy uŜyć
większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułoŜeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją
d) jeŜeli warstwa wiąŜąca jest z asfaltu porowatego, to nie naleŜy stosować skropienia

Dokładne zuŜycie lepiszczy powinno być ustalone w zaleŜności od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni oraz
zastosowanego lepiszcza i zaakceptowane przez InŜyniera.
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2.4. PRZECHOWYWANIE LEPISZCZY
Przechowywanie lepiszczy powinny być zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinny odpowiadać
wymaganiom norm i przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów lepiszczy.
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenie jego jakości.
Lepiszcza naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia grzewcze
zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeń.
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" .
3.2. SPRZĘT DO OCZYSZCZANIA WARSTW NAWIERZCHNI
Do oczyszczania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać:
− szczotki mechaniczne.
Zaleca się uŜycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych
elementów czyszczących i słuŜyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do
czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i słuŜyć do
zamiatania. Zaleca się uŜywanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia odpylające.
− spręŜarki,
− zbiorniki z wodą,
− szczotki ręczne,
− lub inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera.
3.3. SPRZĘT DO SKRAPIANIA WARSTW NAWIERZCHNI
Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposaŜona
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,
− ilości lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było moŜliwe zachowanie stałej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające
zaleŜności pomiędzy wydatkiem lepiszcza a następującymi parametrami: ciśnieniem lepiszcza, obrotami
pompy, prędkością jazdy skrapiarki, temperaturą lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10% od ilości załoŜonej.
4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu pokazano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" .
4.2. TRANSPORT EMULSJI
Emulsja moŜe być transportowana w cysternach, autocysternach, beczkach lub innych opakowaniach pod
warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na części o
3

pojemności nie większej niŜ 1 m , a kaŜda przegroda powinna mieć wykroje umoŜliwiające przepływ emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie
powinny zawierać resztek innych lepiszczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" .
5.2. OCZYSZCZENIE WARSTW NAWIERZCHNI
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy uŜyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych naleŜy
uŜywać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być
oczyszczona z kurzu przy uŜyciu spręŜonego powietrza.
5.3. SKROPIENIE WARSTW NAWIERZCHNI
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. JeŜeli do oczyszczenia warstwy była uŜywana woda to
skropienie lepiszczem moŜe nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy. Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się
po akceptacji przez InŜyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy
uŜyciu skrapiarek a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową).
Temperatury emulsji powinny mieścić się w przedziałach podanych w aprobacie technicznej. W razie potrzeby
emulsję naleŜy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. Skropienie powinno być
równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości załoŜonej z tolerancją ±10%. Na
wszystkich powierzchniach, gdzie rozłoŜono nadmierną ilość lepiszcza Wykonawca powinien rozłoŜyć warstwę
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suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie. JeŜeli do skropienia została
uŜyta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas
niezbędny dla umoŜliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowanie wody z emulsji. W zaleŜności od
rodzaju uŜytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. Przed ułoŜeniem warstwy z mieszanki
mineralno -bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę podbudowy z kruszywa
łamanego przed uszkodzeniem ( decyzję o potrzebie i rodzaju zabezpieczenia przedstawi Wykonawca
InŜynierowi do akceptacji) i dopuścić na niej tylko niezbędny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia
powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" .
6.2. BADANIA I KONTROLA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zaleŜności od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3. BADANIA I KONTROLA W CZASIE ROBÓT
6.3.1. Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta. W wypadkach wątpliwych InŜynier zaleci
wykonanie dodatkowych badań.
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zuŜycia lepiszcza
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Raz na miesiąc dla kaŜdej skrapiarki naleŜy
przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu "Powierzchniowe
utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa".
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” .
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest:
2

− m (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni warstw konstrukcyjnych,
2

− m (metr kwadratowy) skropionej powierzchni warstw bitumicznych,
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBÓT
Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogólne" .
8.2. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieŜącej kontroli
materiałów i Robót. Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie wyników badań Wykonawcy z bieŜącej kontroli
jakości materiałów, robót i oględzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres
wykonania robót poprawkowych.
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” .
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
2

Cena jednostkowa 1 m oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
− mechaniczne oczyszczenie kaŜdej niŜej połoŜonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodą lub uŜyciem spręŜonego powietrza, w zaleŜności od potrzeb,
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,
− wywiezienie gruzu i zanieczyszczeń.
Cena jednostkowa 1 m2 skropienia warstw obejmuje:
− zakup i dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
− skropienie warstwy lepiszczem w ilości określonej w Specyfikacji Technicznej lub uzgodnionej z
InŜynierem.
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010”
2. „WT-3 Emulsje asfaltowe 2009”
3. Polskie Normy powołane w WT-2
4. Polskie Normy powołane w WT-3
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D.04.04.01 .PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie
w ramach robót związanych z nakładki asfaltowe na zniszczonych
nawierzchniach ulic w Suwałkach
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robót na zadaniu wymienionym w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy
nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic w Suwałkach
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 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-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie, powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub
kamieni narzutowych lub otaczaków o średnicy większej niŜ 63 mm. Kruszywo pochodzące z kruszenia
kamieni narzutowych lub otoczaków powinno mieć co najmniej 80 % ziarn łamanych, czyli ziarn o wszystkich
powierzchniach przełamanych i szorstkich.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
NaleŜy stosować wodę wg PN-B-06714
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Do wykonania podbudowy naleŜy stosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leŜeć między krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji
mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
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Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wyszczególnienie
Lp.
Badania
właściwości

1

Zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, % (m/m)

2
3
4

Podbudowa z kruszywa
łamanego
zasadnicza
pomocnicza
od 2 do 10 Od2d Do
2
12
5
10
35
40
1
1

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-04481

od 30 do 70

BN-64/8931-01

50
35

PN-B-06714-42

5
10

PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

-

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-28

Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niŜ
Zawartość ziarn nieforemnych%(m/m) nie więcej niŜ
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie
więcej niŜ
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu
od 30 do 70
metodą I lub II wg PN-B-04481, %
6 Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie
35
więcej niŜ
30
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów,
nie więcej niŜ
7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niŜ
3
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamraŜania,
5
%(m/m), nie więcej niŜ
9 Rozpad krzemianowy i Ŝelazawy łącznie, % (m/m), nie
więcej niŜ
10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3,
1
%(m/m), nie więcej niŜ
11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niŜ:
80
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00
120
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03

1

60
-

według

PN-B-06714-15

PN-S-06102

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podłoŜa
PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania naleŜy sprawdzić wzorem:
D 15
d 85

< 5
(1)
w którym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa, w milimetrach.
JeŜeli warunek (1) nie moŜe być spełniony, naleŜy na podłoŜu ułoŜyć warstwę odcinającą lub
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek
gruntu, wyznacza się z warunku:
d 50
O 90 < 1,2

(2)
w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu podłoŜa, w milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta
geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób
zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej naleŜy wytwarzać w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób,
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej
warstwy nie moŜe przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłoŜona w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. JeŜeli podbudowa składa się z
więcej niŜ jednej warstwy kruszywa, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy kaŜdej następnej
warstwy moŜe nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez InŜyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza
od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10% jej wartości,
mieszankę naleŜy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym
stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do
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wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizow.mech.
Częstotliwość badań
L Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba
Maksymalna powierzchnia
p
badań na dziennej
podbudowy przypadająca na jedno
działce roboczej
badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotność mieszanki
2
600
3 Zagęszczenie warstwy
10 próbek
Na 10 000 m2
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie kruszywa
2.3.2
6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleŜy
pobierać w sposób losowy, z rozłoŜonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na
bieŜąco przekazywane InŜynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.
Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17 .
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931 W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie
obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niŜ raz na 5000 m2, lub według zaleceń InŜyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy z uwzględnieniem mnoŜnika 3/4
E2
E 1 < 2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności InŜyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano niŜej
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Lp Wyszczególnienie badań i Minimalna częstotliwość pomiarów
.
pomiarów
1 Szerokość podbudowy
10 razy na 1 km
2 Równość podłuŜna
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*)
10 razy na 1 km
5 Rzędne wysokościowe
co 100 m
6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubość podbudowy
Podczas budowy: w 3 pkt. na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej
niŜ raz na 400m2
Przed odbiorem: w 3 pkt., lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2
8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
co najmniej w dwóch przekrojach na kaŜde 1000 m
- ugięcie spręŜyste
co najmniej w 20 punktach na kaŜde 1000 m
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
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Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm,-5 cm Na
jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyŜej leŜącej o
co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04 .
Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją + 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoŜa
Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 5cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa
Grubość podbudowy nie moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: dla podbudowy pomocniczej
+10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,
ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
Wskaźnik
Maksymalne ugięcie
Minimalny moduł odkształcenia
zagęszczenia IS nie spręŜyste pod kołem, mm mierzony płytą o średnicy 30 cm,
z kruszywa o
wskaźniku wnoś nie
mniejszy niŜ
MPa
mniejszym
niŜ, %
40 kN
50 kN
od pierwszego
od drugiego
obciąŜenia E1 obciąŜenia E2
60
1,03
1,40
1,60
60
120
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm,
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołoŜenie materiału i powtórne
zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią
głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach,
wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez InŜyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
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Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOSCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoŜa,
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
• rozłoŜenie mieszanki,
• zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki,
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
• utrzymanie podbudowy w czasie robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10.1. Normy
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

8.

PN-B-06714-26

9.

PN-B-06714-28

10.
11.
12.
13.

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i
mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

28.
BN-68/8931-04
29.
BN-70/8931-06
30.
BN-77/8931-12
10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
OST nr D.04.04.02 z 1998 roku Pt: „podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”
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D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WSTĘP
1.1.
PRZEDMIOT SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw
nawierzchni z betonu asfaltowego w związku z nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic w
Suwałkach
1.2.
ZAKRES STOSOWANIA SST
Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) mają zastosowanie przy wykonaniu:
− warstwy ścieralnej z mieszanki typu AC 11S 50/70 grubości 4cm
− warstwy wyrównawczej z mieszanki typu AC 16 W 50/70
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi normami i określeniami
podanymi w SST D-M-00.00.00. „Wymagania Ogólne” .
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
SST i poleceniami InŜyniera.
2. MATERIAŁY
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00.
„Wymagania ogólne” .
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW
2.2.1 KRUSZYWO
Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, naleŜy stosować kruszywa mineralne
zgodne z wymaganiami PN-EN 13043 i „WT-1 Kruszywa 2014”
2.2.2. Asfalt
Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, naleŜy stosować asfalt zgodne z
wymaganiami PN-EN 14023 i „WT-2 2014 Mieszanki mineralno - asfaltowe”
2.2.3. Wypełniacz
Jako wypełniacz naleŜy stosować wypełniacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014”
2.2.5. Środek adhezyjny
NaleŜy stosować środki adhezyjne zgodnie z pkt. 2.6 SST D.05.03.13.
2.3. DOSTAWY MATERIAŁÓW
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót zgodnie z ustaleniami określonymi w SST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne”. Do obowiązku Wykonawcy naleŜy takie zorganizowanie dostaw materiałów do
wytwarzania mieszanki, aby zapewnić nieprzerwaną pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki
roboczej.
KaŜda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności o treści według
PN-EN-45014:1993, wydaną przez dostawcę
3. SPRZĘT
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” .
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO
UŜywany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, PZJ i warunkami określonymi w SST D-M00.00.00. „Wymagania Ogólne”.
Wytwórnia lub wytwórnie mieszanek mineralno-bitumicznych powinny posiadać certyfikat zakładowe kontroli
produkcji wydany przez jednostkę certyfikującą, być w pełni zautomatyzowane, z rejestrem komputerowym
dającym moŜliwość kontroli w kaŜdym etapie cyklu technologicznego, zapewniające łączną ciągłą produkcję i
dostawę MMA na budowę w ilości min. 100 Mg/godz. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać
aktualne świadectwo uwierzytelnienia.
Wykonawca ma obowiązek przedstawić InŜynierowi świadectwo dopuszczenia Wytwórni do produkcji wydane
przez Inspekcję Sanitarną i władze ochrony środowiska.
Układarka mechaniczna o wydajności skorelowanej z wydajnością wytwórni, z automatycznym sterowaniem,
pozwalającym na ułoŜenie warstwy z załoŜoną grubością oraz szerokością, oraz z podgrzewaną płytą
wibracyjną do wstępnego zagęszczania.
Walce stalowe , kombinowane z wibracją, średnie i cięŜkie. Walce stalowe gładkie, walce ogumione.

Szczotki mechaniczne, samochody samowyładowcze z przykryciem.
Cysterna na wodę.
Sprzęt drobny pomocniczy.
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4. TRANSPORT
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” .
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW
4.2.1. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD 2003 IBDiM oraz w aprobacie
technicznej.
4.2.2. Wypełniacz
Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami
transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami materiałów.
4.2.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Do transportu mieszanki przewiduje się samochody samowyładowcze posiadające pokrowce brezentowe
zapewniające utrzymanie odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.
Ładowność i ilość środków transportowych powinna być tak dobrana aby zapewnić ciągłą pracę układarki a
jednocześnie nie dopuścić do zbyt długiego przestoju przed wyładowaniem i wbudowaniem mieszanki
asfaltowej. Transport powinien być zorganizowany w taki sposób aby nie dopuścić do spadków temperatury
przewoŜonej mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania poniŜej 10% temperatury wyjściowej.
Powierzchnia wewnętrzna skrzyni samochodów przed załadunkiem musi być spryskana środkami
zapobiegającymi przyklejaniu się mieszanki.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” .
5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO – ASFALTOWEJ
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno – asfaltowej oraz wyniki badań
laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inspektora nadzoru do
wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie składu betonu asfaltowego i właściwości zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
naleŜy wykonać zgodnie z „WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014”:
5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej
Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy
wiąŜącej, ścieralnej i wyrównawczej projektowane metodą empiryczna wg WT-1 Kruszywa 2014”
5.2.2. Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy wiąŜącej, ścieralnej i wyrównawczej powinien spełniać wymagania „WT-2 2014
Mieszanki mineralno - asfaltowe”
5.3. WYTWARZANIE MIESZANEK MINERALNO – ASFALTOWYCH
Wymagania dla wytwórni i produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej zgodnie z „WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2014”.
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytworzyć na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy składować oddzielnie według wymiaru i chronić przed
zanieczyszczeniem.
Wypełniacz naleŜy przechowywać w suchych warunkach.
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne, powinno być
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzeni a do dozowania składników oraz pomiaru
temperatury
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy dodawać
odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem
o

termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5 C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczać wartości, które podano w „WT-2
2014 Mieszanki mineralno - asfaltowe”
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem i granulatem asfaltowym) powinno być wysuszone i tak podgrzane,
aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym (ewentualnie
rozdrobnienia kawałków granulatu asfaltowego). Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza o
o

więcej niŜ 30 C od najwyŜszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w „WT-2 2014 Mieszanki
mineralno - asfaltowe”
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W tej tablicy najniŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu
w wytwórni MMA.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
o temperaturze niŜszej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad produkcyjny Wytwarzanie
mieszanki będzie się odbywać w oparciu o receptę laboratoryjną zatwierdzoną przez InŜyniera.
5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOśA
PodłoŜem dla układanej warstwy wyrównawczej, wiąŜącej i ścieralnej jest w zaleŜności od rodzaju warstwy i lokalizacji:
podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg ST D.04.04.02, warstwa wiąŜąca wg n/n ST.

Przed skropieniem warstwy podłoŜa emulsją asfaltową wymagana jest kontrola poprawności jego wykonania.
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami ST dotyczącymi warstwy podłoŜa:
a) spadków poprzecznych, pochyleń podłuŜnych nie rzadziej niŜ 100 m,
b) równości podłuŜnej i poprzecznej – łatą,
c) dokładnego oczyszczenia,
d) ilości i jakości skropienia.
PodłoŜe pod warstwę asfaltową na całej powierzchni powinno być:
− ustabilizowane i nośne;
− czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa;
− wyprofilowane, równe i bez kolein.
W przypadku podłoŜa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do oceny nierówności naleŜy przyjąć dane z
pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.
JeŜeli nierówności poprzeczne są większe niŜ dopuszczalne, w wypadku podłoŜa pod warstwy asfaltowe
wałowane, to naleŜy wyrównać podłoŜe.
Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny
być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być zapewniony odpływ wody. PodłoŜe powinno
być wolne od zanieczyszczeń organicznych takich jak tłuszcze, smary i oleje. PodłoŜe musi być czyste, nie
moŜe być na nim śniegu lub lodu.
Nie dopuszcza się, aby w podłoŜu były koleiny lub inne zagłębienia mogące powodować zwiększone zaleganie
wody, co jest szczególnie waŜne w wypadku pozostawienia istniejących szczelnych warstw asfaltowych.
Oznakowanie poziome na warstwie podłoŜa naleŜy usunąć. W celu polepszenia połączenia między warstwami
technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoŜa powinna być w ocenie wizualne chropowata.
JeŜeli podłoŜe jest nieodpowiednie, to naleŜy ustalić, jakie specjalne środki naleŜy podjąć przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.
PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skropienie
lepiszczem powinno być wykonane w ilości podanej w ST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukcyjnych”.
Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz
przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te naleŜy
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoŜe naleŜy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę
organizacji ruchu.
W przypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione prze układaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody, w zaleŜności od ilości emulsji asfaltowej:
2

− 8h w wypadku zastosowania więcej niŜ 1,0 kg/m ,
2

− 2h w wypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m ,
2

− 0,5h w wypadku zastosowania do 0,5 kg/m .
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamatowaną na rozkładarce. Powierzchnie czołowe wpustów itp.
urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w odpowiednich ST i
zaakceptowanym przez InŜyniera.
Powierzchnia podłoŜa pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoŜa pod warstwę nawierzchni nie powinny być większe niŜ dopuszczalne wartości podane w
odpowiednich SST.
5.5. POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE
Przed rozłoŜeniem warstwy wiąŜącej i ścieralnej z betonu asfaltowego, tak przygotowane podłoŜe, w celu
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, naleŜy skropić kationową emulsją asfaltową, w
ilościach zgodnych z SST D.04.03.01.
Powierzchnie czołowe krawęŜników, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte uszczelniającą taśmą
samoprzylepną za bazie polimeroasfaltu grubości min. 8 mm lub tiksotropową masą asfaltową. Wybrane
rozwiązanie proponuje Wykonawca i przedstawia InŜynierowi do akceptacji.
Nie dopuszcza się skropienia powierzchni czołowych krawęŜników, włazów, wpustów itd. za pomocą emulsji
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asfaltowej lub asfaltu.
5.6. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT
Mieszankę mineralno-asfaltowa naleŜy wbudowywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Nie wolno wbudowywać betonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, gdy na podłoŜu tworzy się
zamknięty film wodny.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury podanej w tablicy 1.
Tablica 1 Minimalna temperatura otoczenie podczas wykonania warstw asfaltowych
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robót
przed przystąpieniem do robót
w czasie robót
0
+5
Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm
Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm
+5
+10
Warstwa wiąŜąca
-2
0
Warstwa podbudowy
-5
-3
Temperatura powietrza powinna być mierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed przystąpieniem do robót oraz
podczas ich wykonywania w okresach równomiernie rozłoŜonych w planowanym czasie realizacji dziennej
działki roboczej. Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa
obramowania (np. promienniki podczerwieni, urządzenia mikrofalowe).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym temperaturę mieszania i
wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Warunki atmosferyczne powinny zapewniać zakończenie zagęszczania mieszanki MA zanim jej temperatura
opadnie poniŜej minimalnej temperatury w czasie zagęszczania wymaganej dla mieszanek opisanych w
niniejszej Specyfikacji.
5.7. ZATWIERDZENIE RECEPTURY
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno – asfaltowych jest zobowiązany do
zatwierdzenia receptury w laboratorium. Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując
ekstrakcję. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno – asfaltowej względem składu
zaprojektowanego przyjąć naleŜy zgodnie z WT-2:2014.
5.8. ODCINEK PRÓBNY
Na co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem wbudowywania mieszanki, jeŜeli InŜynier zdecyduje przewiduje się
wykonanie odcinka próbnego. KaŜdorazowo odcinek próbny naleŜy wykonać:
− przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej,
− przy zmianie wytwórni,
− przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,
− w wypadku zaistnienia wątpliwości co do jakości produkowanej mieszanki.
Celem wykonania odcinka próbnego jest:
− stwierdzenie czy uŜyty sprzęt jest właściwy,
− określenie grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy,
− określenie potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.
Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Wykonawca
moŜe przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera.
Odcinek próbny stanowi fragment nawierzchni pełnej grubości przewidzianej w Dokumentacji Projektowej,
szerokości zgodnej z UŜywanym do wbudowania nawierzchni sprzętem, długości 60 do 100 m. Z kaŜdego
odcinka próbnego, z róŜnych miejsc, pobiera się materiał na co najmniej 2 próbki, na bazie których
przeprowadza się badania składu MMA oraz właściwości przewidzianych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej. W wypadku wątpliwości, co do prawidłowości przeprowadzonych badań, InŜynier moŜe zaŜądać
badań uzupełniających lub zlecić je do innego laboratorium. Zwiększenie ilości badań nie moŜe rościć Ŝądań
Wykonawcy o dodatkową zapłatę.
5.9. WYKONANIE WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO
5.9.1. Wbudowywanie
Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.5. Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wbudowywać w sprzyjających warunkach
atmosferycznych zgodnie z punktem 5.6.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną w układ automatycznego
sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.
Mieszanki mineralno-asfaltowe moŜna rozkładać maszyną drogową z podwójnym zestawem rozkładającym do
rozkładania dwóch warstw technologicznych w jednej operacji. W miejscach niedostępnych dla sprzętu
dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i
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przy brzegach warstwy). Do warstwy wiąŜącej i ścieralnej dopuszcza się stosowanie mieszanek mineralnoasfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności
mieszanek ( m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku róŜnic w ich
właściwościach. Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wykazywać jednakową jakość, jak równieŜ
mieć zgodne parametry zagęszczania i układania, potwierdzone dla obu wytwórni zarobami próbnymi i
odcinkami próbnymi. Mieszanki produkowane w róŜnych wytwórniach, będą wbudowywane w oddzielne pasy,
podczas zespołowej pracy układarek.
Nie dopuszcza się równoczesnego wbudowywania mieszanek produkowanych na bazie róŜnych recept.
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy, bezzwłocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciągły sposób
podawać do układarki i układać. Wielkości dostaw mieszanki do układarki powinny być tak regulowane, aby
umoŜliwić nieprzerwaną pracę układarki. Układarka powinna pracować w sposób ciągły zawsze, gdy jest to
moŜliwe. NaleŜy stosować takie prędkości poruszania się układarki i technikę jej pracy, które zapewniają
jednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltowej na całej szerokości układania, bez ciągnienia,
rozrywania i segregacji materiału.
Minimalna grubość mieszanki układanej w kaŜdym przejściu układarki powinna być zgodna z minimalnymi
wielkościami podanymi w p.1.3 niniejszej Specyfikacji.
Ręczne układanie mieszanek mineralno-asfaltowych dopuszcza się jedynie w następujących przypadkach:
− układanie warstw wiąŜących o nieregularnym kształcie i zmiennej grubości,
− w miejscach, gdzie praca układarki jest niemoŜliwa,
− w miejscach wskazanych przez InŜyniera.
Ręczne profilowanie grabiami mieszanki mineralno-asfaltowej lub ręczne dodawanie i rozściełanie mieszanki
na ułoŜonej nawierzchni dopuszcza się jedynie w następujących przypadkach:
− na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpustach (ściekach) i włazach,
− w pobliŜu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktach i innych obiektach,
− w miejscach wskazanych przez InŜyniera.
Ręcznie ułoŜone warstwy powinny spełniać wymagania określone w niniejszym punkcie, z wyjątkiem
wymagań odnoszących się do układarek.
W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw podbudowy i wiąŜącej granulatu
asfaltowego dopuszcza się zmianę typu mieszanki, z której uzyskano granulat asfaltowy.
Do uszczelniania połączeń technologicznych naleŜy stosować emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne
lepiszcza oraz materiały termoplastyczne (taśmy, pasty itp.) według norm lub aprobat technicznych.
Do uszczelniania krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy według PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami według PN-EN 14023 „metodą na gorąco", albo inne lepiszcza według norm lub aprobat
technicznych.
Wśród połączeń technologicznych wyróŜnia się:
− złącza podłuŜne i poprzeczne (połączenia tego samego materiału wykonywanego w róŜnym czasie),
− spoiny (połączenia róŜnych materiałów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego oraz warstwy asfaltowej z
urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi).
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne.
Złącza podłuŜnego nie moŜna umiejscawiać w śladach kół. NaleŜy unikać umiejscawiania złączy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.
Złącza podłuŜne między pasami kolejnych warstw technologicznych naleŜy przesunąć względem siebie, o co
najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.
Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw technologicznych naleŜy
przesunąć względem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku podłuŜnym do osi jezdni.
5.9.1.1. Technologia rozkładania „gorące przy gorącym”
Do metody tej są UŜywane rozkładarki pracujące obok siebie. Wydajności wstępnego zagęszczania stołami
rozkładarek muszą być do siebie dopasowane. Przyjęta technologia robót ma zapewnić prawidłowe i szczelne
połączenie układanych pasów warstwy technologicznej. Zazwyczaj warunek ten zapewnia się przez
zminimalizowanie odległości między rozkładarkami tak, aby odległość między układanymi pasami nie była
większa niŜ długość rozkładarki oraz druga w kolejności rozkładarką nadkładała mieszankę na pierwszy pas.
5.9.1.2. Technologia rozkładania „gorące przy zimnym”
Wcześniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, równomiernie
zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie moŜe być pionowa, lecz powinna być skośna. Najczęściej takie
przygotowanie krawędzi polega na odcięciu wąskiego pasa wzdłuŜ krawędzi ciepłej warstwy. Na krawędzi pasa
warstwy wiąŜącej i ścieralnej naleŜy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złączy według punktu 5.9.1, w ilości
co najmniej 50g na 1cm grubości warstwy 1 metr bieŜący krawędzi. Na krawędź pasa warstwy wiąŜącej i
ścieralnej nie naleŜy nanosić lepiszczy uŜywanych do połączenia międzywarstwowego według punktu 5.4 i 5.5.
5.9.1.3. Zakończenie działki roboczej
Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy technologicznej na czas,
po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obniŜy się poza dopuszczalną granicę. W takim
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wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek wałowanych (nie dotyczy asfaltu lanego) naleŜy
poprzedzić usunięciem ułoŜonego wcześniej pasa o długości do 3 m. NaleŜy usunąć fragment pasa na całej jego
grubości. Na tak powstałą krawędź naleŜy nanieść lepiszcze lub inny materiał do złącz, w ilości co najmniej 50
g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieŜący krawędzi.
5.9.2. Zagęszczanie
Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy układać i zagęszczać warstwami umoŜliwiającymi uzyskanie
wymaganej grubości, rzędnej powierzchni oraz spełnienie wymagań w zakresie równości i zagęszczenia.
Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy rozpocząć niezwłocznie, gdy nie zagęszczony materiał
będzie mógł być zagęszczany walcami bez powodowania przemieszczeń warstwy lub spękań
powierzchniowych.
Zagęszczanie naleŜy zakończyć zanim temperatura spadnie poniŜej minimalnej temperatury wałowania.
Wałowanie naleŜy kontynuować do czasu zniknięcia z powierzchni warstwy wszystkich śladów po walcach.
Nie dopuszcza się powierzchniowego łatania zawałowanej warstwy.
Zagęszczanie naleŜy prowadzić statycznymi walcami stalowymi gładkimi, wibracyjnymi lub teŜ zespołem tych
walców, o cięŜarze 80-100 kN i szerokości wału nie mniejszej niŜ 1450 mm. Dla zagęszczania mieszanki na
bazie asfaltu bez modyfikacji, dopuszcza się równieŜ zagęszczanie walcami ogumionymi.
Powierzchnię warstwy wiąŜącej naleŜy wykończyć walcem gładkim, statycznym lub wibracyjnym z wyłączoną
wibracją. Na pomostach obiektów mostowych nie naleŜy stosować walców wibracyjnych z włączoną wibracją.
Dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych lub innych walców zaproponowanych przez Wykonawcę,
jeŜeli mogą one zapewnić taki sam standard zagęszczenia jak walce statyczne o cięŜarze 80 kN. Walce
wibracyjne powinny być wyposaŜone w przyrządy umoŜliwiające odczytanie z odległości częstotliwości
wibracji maszyny oraz prędkości jazdy.
Wykonawca powinien ocenić pracę walców wibracyjnych lub innych proponowanych walców przy
wykonywaniu odcinka próbnego wg p.5.8, co umoŜliwi uzyskanie akceptacji InŜyniera i stwierdzenie, iŜ w
porównywalnych warunkach, stosując proponowaną markę i model walca wibracyjnego lub innego
alternatywnego walca, moŜna uzyskać stopień zagęszczenia co najmniej równy zagęszczeniu otrzymanemu
stosując walec statyczny 80 kN.
Mieszanki mineralno-asfaltowe naleŜy zagęszczać w kierunku równoległym do osi drogi, a koła napędzane
powinny znajdować się bliŜej układarki. Wałowanie naleŜy rozpocząć od spoin i prowadzić od niŜej połoŜonej
do wyŜej połoŜonej krawędzi. Ślady kolejnych przejść walca powinny zachodzić na siebie na szerokość co
najmniej połowy szerokości tylnego koła.
Walce powinny pracować z prędkością nie większą niŜ 5 km/godz. Nie dopuszcza się postoju walca na nie
zagęszczonej w pełni nawierzchni. NaleŜy równieŜ zastosować środki zapobiegające zanieczyszczeniu
nawierzchni olejem napędowym, smarami, benzyną i innymi substancjami obcymi w czasie pracy lub postoju
walców. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do kół walców, moŜna je zwilŜać wodą. NaleŜy stosować tylko
takie ilości wody, które są wymagane w celu zapobiegania przyleganiu mieszanki do kół, przy czym zaleca się
stosowanie rozpylania wody (mgiełki wodnej). Na częściowo wykończonej nawierzchni nie mogą tworzyć się
kałuŜe wody.
5.9.3. Złącza
W przypadku występowania w nawierzchni bitumicznej złączy podłuŜnych i poprzecznych, mieszanka powinna
być w pełni zagęszczona, a brzegi złączy powinny być ze sobą zrównane, co moŜna uzyskać stosując jedną z
wymienionych poniŜej metod, przy czym dla złączy poprzecznych naleŜy stosować jedynie metodę opisaną w
punkcie 2:
1 przez zastosowanie dwóch lub więcej układarek pracujących w zespole w takiej odległości, aby moŜliwe
było całkowite zagęszczenie sąsiednich pasów roboczych przez ciągłe (nieprzerwane) wałowanie;
2 przez obcinanie odsłoniętych złączy na głębokość równą wymaganej grubości warstwy, do uzyskania
pionowej krawędzi i usunięcie całego luźnego materiału. Następnie, przed ułoŜeniem sąsiedniego pasa
roboczego, pionowe krawędzie pokrywa się taśmą przylepną z polimeroasfaltem o minimalnej grubości 8
mm lub tiksotropową masą asfaltową. JeŜeli sąsiedni pas roboczy nie będzie układany w tym samym czasie,
odsłoniętą krawędź naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem listwą drewnianą.
Niedopuszczalne jest uszczelnianie połączenia wyłącznie przez zalanie go z góry asfaltem, po zagęszczeniu
warstwy. Wszystkie złącza powinny być przesunięte o co najmniej:
− 20cm względem złączy podłuŜnych do nich równoległych,
− 200cm względem złączy poprzecznych do nich równoległych,
występujących w niŜej połoŜonej warstwie. Układ złączy powinien być zaakceptowany przez InŜyniera.
5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw
Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych naleŜy utrzymywać w czystości. Po warstwie bitumicznej, na
której przewiduje się ułoŜenie następnej warstwy, dopuszcza się jedynie ruch pojazdów i maszyn pracujących
przy układaniu i zagęszczaniu następnej warstwy.
W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warstwy bitumicznej, Wykonawca powinien podjąć starania w
celu jej oczyszczenia, a jeŜeli okaŜe się to niemoŜliwe, InŜynier podejmie decyzję o rozbiórce warstwy.
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Warstwa wiąŜąca nie moŜe pozostać nie przykryta warstwą ścieralną przez więcej niŜ trzy kolejne dni po
ułoŜeniu. InŜynier, ze względu na panujące warunki atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powodu, moŜe
wydłuŜyć ten okres o minimalny, niezbędny czas.
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 ogólne” p.6.
6.2. WŁAŚCIWOŚCI WARSTW I NAWIERZCHNI
6.2.1. Grubość warstwy i zagęszczenie
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w „WT-2 2014 Mieszanki mineralno asfaltowe”.
6.2.2. Równość
Pomiary równości podłuŜnej naleŜy wykonywać w środku kaŜdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z, L i D oraz placów i parkingów
naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina,
mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m.
Wymagana równość podłuŜna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą
przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną
powierzchnią.
Do oceny równości podłuŜnej warstw wiąŜącej i podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych
naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina,
mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m.
Wymagana równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej nawierzchni drogi
klasy G i dróg wyŜszych klas nie powinny być większe niŜ podane w „WT-2 2014 Mieszanki mineralno asfaltowe”. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni
dróg klasy Z i L nie powinna być większa niŜ 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas
odbioru nawierzchni.
Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŜy stosować
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. Pomiar naleŜy
wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niŜ co 10
m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niŜ podana w „WT-2 2014 Mieszanki
mineralno - asfaltowe”. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
6.2.3. Właściwości przeciwpoślizgowe warstwy ścieralnej
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyŜszych klas powinien być
określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej.
Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niŜ co 50 m na nawierzchni
2

zwilŜanej wodą w ilości 0,5 l/m , a wynik pomiaru powinien być przeliczalny na wartość przy 100% poślizgu
opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny
współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się róŜnicę wartości średniej E(µ) i
odchylenia standardowego D: (E(µ) -D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa
niŜ 1000 m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niŜ 10. W wypadku odbioru
krótkich odcinków nawierzchni, na których nie moŜna wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np.
rondo, dojazd do skrzyŜowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie
powinny być niŜsze niŜ 0,47, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni
po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne.
JeŜeli warunki atmosferyczne uniemoŜliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być on
zrealizowany z najmniejszym moŜliwym opóźnieniem.
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny być mniejsze
niŜ podane w „WT-2 2014 Mieszanki mineralno - asfaltowe”. W wypadku badań na krótkich odcinkach
nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyŜowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie
powinny być niŜsze niŜ 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.
6.3. DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI
6.3.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Na etapie oceny jakości wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne i
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tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań
oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. Z tego względu występują róŜnice w stosunku do zapisów
dotyczących Zakładowej kontroli produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej wg p. 5.3.1.5
Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej mogą posłuŜyć wyniki badań wykonanych w ramach
Zakładowej kontroli produkcji.
Właściwości materiałów budowlanych naleŜy określać dla kaŜdej warstwy technologicznej, a metody badań
powinny być zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi.
JeŜeli nie ma danych o materiałach budowlanych przeznaczonych do uŜycia oraz składzie mieszanki mineralnoasfaltowej, to wyniki badań kontrolnych powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w p. 5.
Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania
próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.3.1.1. Właściwości lepiszcza odzyskanego
Temperatura mięknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki mineralnoasfaltowej nie powinna przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w „WT-2 2014 Mieszanki mineralno asfaltowe”
JeŜeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest granulat asfaltowy, to temperatura mięknienia
wyekstrahowanego lepiszcza nie moŜe przekroczyć temperatury mięknienia TR&Bmix, podanej w dokumentacji
projektowej, o więcej niŜ 8°C.
W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polimeroasfaltem nawrót spręŜysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynieść, co najmniej 40%. Dotyczy to równieŜ przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu,
przy czym naleŜy wtedy podać wartość wydłuŜenia.
6.3.1.2. Zawartość lepiszcza
Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z kaŜdej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie moŜe odbiegać od wartości projektowanej, z uwzględnieniem
podanych dopuszczalnych odchyłek w zaleŜności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy („WT-2
2014 Mieszanki mineralno - asfaltowe”). Do wyników badań nie zalicza się badań kontrolnych dodatkowych (p.
6.4.3).
6.3.1.3. Uziarnienie
Uziarnienie kaŜdej próbki pobranej z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moŜe odbiegać od wartości
projektowanej, w zaleŜności od liczby wyników badań z danego odcinka budowy. Wyniki badań nie
uwzględniają badań kontrolnych dodatkowych (p. 6.4.3).
W wypadku wymagań dotyczących uziarnienia, wyraŜonych jako którekolwiek z:
− zawartość kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
− zawartość kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,
− zawartość kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,
− zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,
− zawartość kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,
− zawartość ziaren grubych,
to Ŝadna próbka nie moŜe wykazywać uziarnienia odbiegającego o więcej niŜ wartość dopuszczalnych
odchyłek.
Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być spełnione
jednocześnie. W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do warstw wiąŜącej i podbudowy zawartość
kruszywa o wymiarze poniŜej 0,063 mm nie moŜe być niŜsza niŜ 2%(m/m).
JeŜeli w składzie mieszanki mineralno-asfaltowej określono dodatki kruszywa o szczególnych właściwościach,
np. kruszywo rozjaśniające lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchyłka zawartości tego kruszywa
wynosi:
− ± 20% w wypadku kruszywa grubego,
− ± 30% w wypadku kruszywa drobnego.
6.3.1.4. Zawartość wolnych przestrzeni

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjątkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie moŜe wykroczyć poza wartości
dopuszczalne podane w p. 5.2 i 5.3. o więcej niŜ: AC P, AC W - 2,0%(v/v) ,
AC S, AC WMS, BBTM, SMA - 1,5% (v/v).
6.3.2. Warstwa asfaltowa
6.3.2.1 Grubość warstwy oraz ilość materiału
Grubość wykonanej warstwy lub warstw oraz ilość wbudowanego materiału na określoną powierzchnię
(dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w „WT-2 2014
Mieszanki mineralno - asfaltowe” W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości
grubości warstwy z reguły naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać
odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać, co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do
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odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. Za grubość warstwy lub warstw
przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy lub warstw na całym
odcinku budowy lub odcinku częściowym. NiezaleŜnie od średniej grubości, w wypadku warstw wiąŜącej i
podbudowy grubość określona w pojedynczym oznaczeniu nie moŜe być mniejsza od projektowanej grubości o
więcej niŜ 2,5 cm, a całej nawierzchni asfaltowej o więcej niŜ 3,0 cm.
6.3.2.1. Zagęszczenie warstwy
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni,
nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych. Dotyczy to kaŜdego pojedynczego oznaczenia danej
właściwości.
6.4. BADANIA LABORATORYJNE
Badania dzielą się na: badania Wykonawcy (w ramach własnego nadzoru) i badania kontrolne (w ramach nadzoru ).

Badania kontrolne dzielą się na dodatkowe i arbitraŜowe.
JeŜeli to konieczne, badania obejmują: pobranie próbek, zapakowanie próbek do wysyłki, transport próbek z
miejsca pobrania do placówki wykonującej badania i sprawozdanie z badań.
Na śądanie InŜyniera ze wszystkich materiałów przewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobne,
wypełniacz, lepiszcze itd.) naleŜy przekazać próbki o odpowiedniej wielkości, a InŜynier będzie je
przechowywał pod zamknięciem. Strony kontraktu potwierdzają uznanie próbek na piśmie, w protokole
pobrania lub przekazania próbek. W ramach badań kontrolnych próbki te słuŜą do oceny zgodności dostaw z
warunkami kontraktu.
6.4.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania
określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu z niezbędną starannością iw
wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do
wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać InŜynierowi na jego Ŝądanie.
InŜynier moŜe zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier
moŜe przeprowadzić badania kontrolne według p. 6.4.2.
Zakres badań wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
− pomiar temperatury powietrza,
− pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
− ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
− ocena wizualna posypki, wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanych warstw,
− pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych,
− pomiar równości poszczególnych warstw asfaltowych,
− dokumentacja
działań
podejmowanych
celem
zapewnienia
odpowiednich
właściwości
przeciwpoślizgowych,
− pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
− ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
− ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
6.4.2. Badania kontrolne
Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki
tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się
InŜynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy wykonawca zostanie w porę
powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.
Wykonawca moŜe pobierać i pakować do wysyłki próbki do badań kontrolnych. Do wysłania próbek i
przeprowadzenia badań kontrolnych jest upowaŜniony tylko InŜynier lub uznana przez niego placówka
badawcza. InŜynier decyduje o wyborze takiej placówki. Zakres badań kontrolnych podano poniŜej.
Kruszywa:

Z kruszywa naleŜy pobrać i zbadać średnie próbki. Wielkość pobranej średniej próbki nie moŜe być
mniejsza niŜ: wypełniacz 2 kg, kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg, kruszywa o uziarnieniu powyŜej 8mm
15kg.
Lepiszcze:
Z lepiszcza naleŜy pobrać próbkę średnią składającą się z 3 próbek częściowych po 2 kg. Z tego jedną próbkę
częściową naleŜy poddać badaniom.
Ponadto naleŜy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeŜeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, zapach,
zanieczyszczenia) moŜe budzić obawy.
- 43 –

Materiały do uszczelniania połączeń:
Z lepiszcza lub materiałów termoplastycznych naleŜy pobrać próbki średnie składające się z 3 próbek
częściowych po 6 kg. Z tego jedną próbkę częściową naleŜy poddać badaniom.
Ponadto naleŜy pobrać i zbadać kolejną próbkę, jeŜeli zewnętrzny wygląd (jednolitość, kolor, połysk, zapach,
zanieczyszczenia) moŜe budzić obawy.
Mieszanka mineralno-asfaltowa i wykonana warstwa:
Rodzaj i zakres badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy przyjąć naleŜy
zgodnie z WT-2:2010.
Nie zaleca się wykonywania odwiertów z warstw asfaltowych (zwłaszcza ochronnej) na obiektach mostowych.
Do oceny poprawności zagęszczenia w takim wypadku moŜe posłuŜyć ocena zagęszczenia warstwy na
dojazdach do obiektu.
W badaniach kontrolnych moŜna zastosować wspólne ustalenia dotyczące rozliczeń podane w p. 8.2.
6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. InŜynier i
Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych
ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie moŜe być
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka
budowy. Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinków częściowych.
Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
6.4.4. Badania arbitraŜowe
Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze
strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie wykonywało
badań kontrolnych.
Koszty badań arbitraŜowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść
przemawia wynik badania.
Wniosek o przeprowadzenie badań arbitraŜowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub wskaźnika
zagęszczenia naleŜy złoŜyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony InŜyniera.
6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteryzować się następującymi cechami:
złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza
− w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie o odległości zgodne z p.5.9.3,
− złącza powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie,
− krawędzie warstwy powinny być wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte
− asfaltem,
− warstwa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i
spękanych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Obmiaru Robót warstw bitumicznych dokonuje się na budowie. Jednostką obmiaru jest dla:
2

− wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – 1 metr kwadratowy (m ) ,
− wykonania warstwy wyrównawczej – 1 tona (t).
8.
ODBIÓR ROBÓT
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.8.
8.2. ODBIÓR I REKLAMACJA ROBÓT
Podział odbiorów
Odbiory robót inwestycyjnych, przebudów i remontów dzielą się w zaleŜności od charakteru robót na:
− odbiory robót ulegających zakryciu, polegające na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu;
− odbiory częściowe, polegające na ocenie ilości, jakości i wartości pienięŜnej wykonywanych robót objętych
odbiorem częściowym. Przedmiotem odbioru częściowego mogą być wyłącznie elementy wyszczególnione
w tabeli elementów scalonych dokumentacji projektowej lub w umowie, obejmujące całą drogę lub jej
część;
− odbiory końcowe, polegające na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości pienięŜnej wykonanych robót.
Przedmiotem odbioru końcowego moŜe być tylko całkowicie zrealizowana droga.
Ocena części wykonanych prac, pozwalająca na podjęcie decyzji o kontynuowaniu robót, nie jest uwaŜana za
odbiór.
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Dokumenty do odbioru robót
Do odbioru częściowego lub końcowego robót naleŜy przedłoŜyć odbierającemu następujące dokumenty:
− dokumentację projektową,
− recepty mieszanek i ustalenia technologiczne,
− księgi obmiaru robót i dziennik budowy,
− wyniki badań kontrolnych i oznaczeń laboratoryjnych,
− sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robót, wykaz zmian w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej oraz formalna zgoda na wprowadzenie tych zmian, uwagi dotyczące warunków
realizacji, termin rozpoczęcia i zakończenia robót),
− inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odbierającego,
− dokumentację powykonawczą dla autostrad i dróg ekspresowych,
- kosztorys wykonawczy sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania i wymaganiami
zamawiającego
Dokonujący odbioru robót ocenia ich jakość i ilość na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót.
JeŜeli według oceny odbierającego, wykonane roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego lub
zakresu robót nie są gotowe do odbioru, odbierający w porozumieniu z wykonawcą wyznacza ponowny termin
odbioru.
Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokół.
Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupełniające powinny zostać spisane i potwierdzone przez obie
strony. Wszystkie zmiany dotyczące rodzaju, ilości i technologii mogą zostać uznane tylko po uprzedniej
pisemnej zgodzie odbierającego.
8.3 REKLAMACJE
W ocenie przed upływem terminu gwarancyjnego pod uwagę brane jest zuŜycie nawierzchni, z uwzględnieniem
kategorii ruchu i klasy drogi.
Okres gwarancyjny wynosi 4 lata w wypadku nawierzchni asfaltowych, jeŜeli zostały one wykonane jako nowe,
jako pełna przebudowa istniejącej nawierzchni wraz ze wzmocnieniem konstrukcji uwzględniającym
wymagania klasy drogi oraz warunki podane w dokumentacji projektowej.
W wypadku tymczasowego ruchu technologicznego przez okres ponad 1 roku, w czasie częściowego odbioru
robót okres gwarancyjny odcinka nawierzchni (2 lub 3 letni) wydłuŜa się o 1 rok.
8.4 OBMIARY I ROZLICZENIA
W opisie wymagań naleŜy określić, czy rozliczenie ma być przeprowadzone według grubości warstwy, czy
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według ilości materiałów zuŜytych na daną powierzchnię. W wypadku powierzchni mniejszych niŜ 6000 m
naleŜy wymagać rozliczenia według grubości. JeŜeli wymagane jest rozliczenie według grubości, to naleŜy
podać metodę pomiaru.
Poszczególne warstwy naleŜy rozliczyć zgodnie z wymaganiami podanymi w kontrakcie.
Zapłata za dodatkowe szerokości, długości, grubości i ilości materiałów, wykraczające poza postanowienia
poniŜszych punktów, przysługuje tylko wtedy, gdy ich wykonanie zostało zlecone na piśmie przez InŜyniera.
Wykonawca powinien w porę zgłosić odpowiedni wniosek, jeŜeli konieczność wykonania dodatkowych ilości
pojawi się bez jego winy.
Próbki pobrane do rozliczenia naleŜy na Ŝądanie przekazać InŜynierowi.
8.4.1. Szerokość
Szerokość wykonanej warstwy asfaltowej jest mierzona w wypadku wyprofilowanej ukośnej krawędzi do
środka linii skosu o załoŜonym pochyleniu 2:1.
8.4.2. Grubość
Pojedynczy pomiar grubości naleŜy wykonywać w punktach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na
wykonanej powierzchni. Odległość wzdłuŜna profili pomiarowych powinna wynosić 50 m. W wypadku
stosowania rdzeni wiertniczych moŜe zostać ona zwiększona do 200 m. Minimalna liczba punktów
pomiarowych wynosi jednak 20.
Liczba punktów pomiarowych warstw asfaltowych krótszych odcinków lub ulic miejskich moŜe zostać
zredukowana. Przy pomiarze grubości poprzez pomiar odległości od sznura lub niwelację, dla kaŜdego
mierzonego profilu naleŜy zmierzyć po trzy punkty na osi jezdni oraz w obydwu zewnętrznych punktach 1/3
połowy jezdni (dla jezdni o szerokości 7,50 m odległość od osi jezdni wynosi 2,50 m). Przy pomiarze grubości
za pomocą grubościomierza (wg PN-EN 12697-36) lub pomiarów rdzenia, dla kaŜdego profilu naleŜy
sprawdzać tylko jeden punkt na .przemian z prawej strony, na środku i z lewej strony osi jezdni.
8.5. ROZLICZENIE
8.5.1. Rozliczenie według grubości
8.5.1.1. Sprawdzenie grubości
JeŜeli kontrakt przewiduje wykonanie warstw asfaltowych, to dla kaŜdej warstwy naleŜy wykazać, czy grubość
rzeczywista jest zgodna z grubością określoną w kontrakcie. Za grubość przyjmuje się średnią arytmetyczną z wszystkich
pomiarów dla danej warstwy na całym odcinku budowy. Wykazanie ilościowe nie jest wymagane.
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8.5.1.2. Grubość dodatkowa
Dodatkowe grubości poszczególnych warstw będą w pierwszej kolejności zaliczane jako wyrównanie
niedoborów niŜej leŜących warstw mineralno-asfaltowych. Pozostała dodatkowa grubość górnej warstwy
nawierzchni asfaltowej wykonanej zgodnie z kontraktem będzie uwzględniona przy zapłacie tylko w zakresie
5% grubości wymaganej w kontrakcie. To samo dotyczy sytuacji, w której wykonana jest tylko jedna warstwa.
Niedobory grubościowe poszczególnych warstw będą potrącane, chyba Ŝe zostały skompensowane nadmiarami
z warstw wyŜszych.
8.5.1.3. Dostosowanie ceny jednostkowej
JeŜeli przy rozliczeniu naleŜy uwzględnić nadmiar lub niedobór grubości warstw, uzgodniona cena jednostkowa
do rozliczenia zostanie zmieniona w zaleŜności od stosunku dodatkowej grubości podlegającej zapłacie do
grubości Ŝądanej (rozliczeniowa cena jednostkowa).
8.5.2. Rozliczenie według ilości materiałów
8.5.2.1. Wykazanie ilości zuŜytych materiałów
2

JeŜeli kontrakt przewiduje rozliczenie według ilości materiałów zuŜytych na jednostkę powierzchni [kg/m ], to
dla kaŜdej warstwy naleŜy wykazać, na ile rzeczywista ilość jest zgodna z ilością określoną w kontrakcie.
Jako podstawę do obliczenia tej ilości dla kaŜdej warstwy naleŜy przyjąć ilość zuŜytą na cały odcinek budowy.
InŜynier ma prawo Ŝądać udokumentowania ilościowego dla odcinków częściowych. Odcinki takie powinny
wtedy odpowiadać, co najmniej wydajności dziennej.
8.5.2.2. Ilości dodatkowe
Dodatkowe grubości poszczególnych warstw będą w pierwszej kolejności zaliczane jako wyrównanie
niedoborów niŜej leŜących warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej. Pozostała dodatkowa grubość górnej
warstwy nawierzchni asfaltowej wykonywanej zgodnie z kontraktem będzie uwzględniona przy zapłacie tylko
w zakresie 5% ilości wymaganej w kontrakcie. To samo dotyczy sytuacji, w której Wykonywana jest tylko
jedna warstwa. Niedobory ilościowe poszczególnych warstw będą potrącane, chyba Ŝe zostały skompensowane
nadmiarami z warstw wyŜszych.
8.5.5.3. Dostosowanie ceny
JeŜeli przy rozliczeniu naleŜy uwzględnić nadmiar lub niedobór ilościowy, uzgodniona cena jednostkowa do
rozliczenia zostanie zmieniona w zaleŜności od stosunku dodatkowej ilości podlegającej zapłacie do ilości
Ŝądanej (rozliczeniowa cena jednostkowa).
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” .
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Płaci się za jednostkę obmiaru wg p.7.2 wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego. Cena
jednostkowa jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje:
− prace pomiarowe i przygotowawcze, z
− zakup i dostarczenie materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki,
− opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,
− wykonanie odcinka próbnego,
− oczyszczenie i przygotowanie podłoŜa,
− zabezpieczenie krawędzi złączy,
− wytworzenie mieszanki,
− transport mieszanki do miejsca wbudowania,
− mechaniczne rozłoŜenie mieszanki,
− zagęszczenie i obcięcie krawędzi,
− wykonanie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, w tym dodatkowo zleconych przez
InŜyniera,
− oznakowanie Robót i jego utrzymanie,
− wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST i zgodnych z
Dokumentacją Projektową i ST.
10 PRZEPISY ZWIĄZANE
1 „WT-1 Kruszywa 2014”
2
3
4
5
6
7
8

„WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014”
„WT-3 Emulsje asfaltowe 2014”
Polskie Normy powołane w WT-1
Polskie Normy powołane w WT-2
Polskie Normy powołane w WT-3
Dz. U. Nr 43.430.1999 Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie, Zał. Nr 6.
Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDiM 2004r.
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D.05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno na zadaniu nakładki asfaltowe na
zniszczonych nawierzchniach ulic w Suwałkach
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót na wymienionych w plt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno
na zadaniu nakładki asfaltowe na zniszczonych
nawierzchniach ulic w Suwałkach
 frezowanie nawierzchni bitumicznej
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno moŜe być wykonywane w celu:
− uszorstnienia nawierzchni,
− profilowania,
− napraw nawierzchni
oraz przed wykonaniem nowej warstwy.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne uŜycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z
nawierzchni.
1.4.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy
nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
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. Sprzęt do frezowania
NaleŜy stosować frezarki drogowe umoŜliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na
określoną głębokość. Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej
równości oraz pochyleń poprzecznych i podłuŜnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy
części jezdni) InŜynier moŜe dopuścić frezarki sterowane mechanicznie.
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zaleŜnie od zakresu robót. Przy lokalnych
naprawach szerokość bębna moŜe być dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni. Przy
frezowaniu całej jezdni szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej równa 1200 m.
Przy duŜych robotach frezarki muszą być wyposaŜone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający
go z jezdni na środki transportu.
Przy frezowaniu warstw asfaltowych na głębokość ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego
materiału do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się frezowanie współbieŜne, tzn. takie, w którym
kierunek obrotów bębna skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą InŜyniera moŜe być
dopuszczone frezowanie przeciwbieŜne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna skrawającego jest
przeciwny do kierunku ruchu frezarki.
Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być
zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą InŜyniera moŜna dopuścić frezarki bez tego systemu:
a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych,
b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót.
Wykonawca moŜe uŜywać tylko frezarki zaakceptowane przez InŜyniera. 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 w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sfrezowanego materiału
Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez
postojów. Materiał moŜe być wywoŜony dowolnymi środkami transportowymi.
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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. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją
projektową i SST. JeŜeli frezowana nawierzchnia ma być oddana do ruchu bez ułoŜenia nowej warstwy
ścieralnej, to jej tekstura powinna być jednorodna, złoŜona z nieciągłych prąŜków podłuŜnych lub innych form
geometrycznych, gwarantujących równość, szorstkość i estetyczny wygląd.
JeŜeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to wówczas, ze względów
bezpieczeństwa naleŜy spełnić następujące warunki:
a) naleŜy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,
b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłuŜnych pionowych krawędzi nie moŜe
przekraczać 40 mm,
c) przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy linii krawęŜnika (ścieku)
dopuszcza się większy uskok niŜ określono w pkt b), ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on
specjalnego oznakowania,
d) krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte.
5.3. Uszorstnienie warstwy ścieralnej
Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni nowych, które charakteryzują się małą
szorstkością spowodowaną polerowaniem przez koła pojazdów, albo nadmiarem asfaltu. Frezarka powinna
ściąć około 12 mm warstwy ścieralnej tworząc szorstką makroteksturę powierzchni. Zęby skrawające na
obwodzie bębna frezującego powinny być tak dobrane, aby zapewnić regularną rzeźbę powierzchni po
frezowaniu.
5.4. Profilowanie warstwy ścieralnej
Technologia ta ma zastosowanie do frezowania nierówności podłuŜnych i małych kolein lub innych
deformacji. JeŜeli frezowanie obejmie całą powierzchnię jezdni i nie będzie wbudowana nowa warstwa
ścieralna, to frezarka musi być sterowana elektronicznie względem ustalonego poziomu odniesienia, a szerokość
bębna frezującego nie moŜe być mniejsza od 1800 mm.
JeŜeli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na części jezdni to frezarka moŜe być sterowana
mechanicznie, a wymiar bębna skrawającego powinien być zaleŜny od wielkości robót i zaakceptowany przez
InŜyniera.
5.5. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułoŜeniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych
Do frezowania naleŜy uŜyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu
odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i niweletę drogi. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na
głębokość projektowaną z dokładnością ± 5 mm.
5.6. Frezowanie przy kapitalnych naprawach nawierzchni
Przy kapitalnych naprawach nawierzchni frezowanie obejmuje kilka lub wszystkie warstwy nawierzchni
na głębokość określoną w dokumentacji projektowej.
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 ogólne” pkt 6.
6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych
6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno
Lp. Właściwość nawierzchni
Minimalna częstotliwość pomiarów
1
Równość podłuŜna
łatą 4-metrową co 20 metrów
2
Równość poprzeczna
łatą 4-metrową co 20 metrów
3
Spadki poprzeczne
co 50 m
4
Szerokość frezowania
co 50 m
5
Głębokość frezowania
na bieŜąco, według SST
6.2.2. Równość nawierzchni
Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie
powinny przekraczać 6 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 0,5%.
6.2.4. Szerokość frezowania
Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z
dokładnością ± 5 cm.
6.2.5. Głębokość frezowania
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Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z
dokładnością ± 5 mm.
PowyŜsze ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub wszystkich
warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny być określone w
SST w dostosowaniu do potrzeb wynikających z przyjętej technologii naprawy.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:
− prace pomiarowe,
− oznakowanie robót,
− frezowanie,
− transport sfrezowanego materiału,
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 m3 wbudowania destruktu w miejsce wskazane przez Zamawiającego obejmuje:
− prace pomiarowe,
− oznakowanie robót,
− transport sfrezowanego materiału,
− wyładowanie
− rozplantowanie
− zawałowanie
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach
nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic w Suwałkach
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
grubości 5 cm związanych z nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic w Suwałkach
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umoŜliwia wzajemne
przystawanie elementów.
1.4.2. ObrzeŜe - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.4.3. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.
1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu umoŜliwienia
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Betonowa kostka brukowa
Betonowa kostka brukowa wibroprasowana powinna odpowiadać wymaganiom norm BN80/6775-03/01 , BN806775-03/02, PN-84/B-04111 , normy niemieckiej DIN 18501, powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną
przez uprawnioną jednostkę (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Betonowa kostka brukowa powinna być
gatunku I i powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, a w przypadku braku
wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie procedury badawcze
IBDiM, zgodne z poniŜszymi wskazaniami:
1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi odchyłkami
od wymiarów: długość i szerokość
+ 3,0 mm, grubość + 5,0 mm,
2) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ: 50 MPa, dla klasy „50”,
3) mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 cyklach
zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie następujące warunki:
- próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
- łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków kruszywa itp.
nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamraŜanych,
- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie powinno być większe
niŜ 20%,
4) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%,
5)
ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna przekraczać
wartości: 3,5 mm, dla klasy „50”,
6) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej górnej,
sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 jednostek SRT,
7) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, krawędzie
elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne.
Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 1.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku naturalnych procesów
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają
w okresie do 2 lat).
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Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej
Lp. Właściwości
1
Stan powierzchni licowej:
tekstura
rysy i spękania
kolor według katalogu producenta
przebarwienia
2

3
4

Wymagania gatunek 1
jednorodna w danej partii
niedopuszczalne
jednolity dla danej partii
Dopuszczalne niekontrastowe przebarwienia na pojedynczej
kostce
niedopuszczalne

plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą

naloty wapienne
Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielkość (długość i szerokość)
Szczerby
i
uszkodzenia
krawędzi
i naroŜy
przylicowych
Uszkodzenia krawędzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielkość (długość i głębokość)

dopuszczalne
2
30 mm x 10 mm
niedopuszczalne

2
20 mm x 6 mm

2.2.2. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione.
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
NaleŜy stosować następujące materiały:
na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku
naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementu powszechnego uŜytku
spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B32250:1988 (PN-88/B-32250)
do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo-piaskową 1:4
spełniającą wymagania wg 2.3,
do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej do wypełnienia
dolnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z
materiałów spełniających wymagania wg 2.3 lub inny materiał zaakceptowany przez InŜyniera.
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowę, powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08
2.4. Materiały do podbudowy ułoŜonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom
właściwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez InŜyniera.
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. Sprzęt do wykonania nawierzchni
Układanie betonowej kostki brukowej moŜe odbywać się:
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, słuŜącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułoŜenia;
urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, moŜna wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek moŜna stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni z kostki naleŜy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroŜy. Sprzęt do wykonania koryta,
podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub
innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) zaakceptowanym przez InŜyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw naleŜy stosować betoniarki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni
Betonowe kostki brukowe mogą być przewoŜone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Jako środki transportu wewnątrzzakładowego
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kostek na środki transportu zewnętrznego mogą słuŜyć wózki widłowe, którymi moŜna dokonać załadunku
palet. Do załadunku palet na środki transportu moŜna wykorzystywać równieŜ dźwigi samochodowe.
Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek
(zaleŜnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. PoŜądane
jest, aby palety z kostkami były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposaŜonym w
dźwig do za- i rozładunku.
Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Cement powinien być przewoŜony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
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. PodłoŜe i koryto
Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową.
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i
zagęszczaniem podłoŜa”
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową
Konstrukcja nawierzchni moŜe obejmować ułoŜenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:
1. wykonanie podbudowy,
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy i ew. ścieków),
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
4. ułoŜenie kostek z ubiciem,
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.4. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową .
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny
być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny
przekraczać + 1 cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na
uprzednio zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu:
- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni
podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała
się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do
4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni
naleŜy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej
zaprawy moŜe wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem
wiązania cementu w podsypce.
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.5.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania
powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca
przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania InŜynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy ułoŜenie po 1 m2
wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.
5.5.2. Warunki atmosferyczne
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UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze
otoczenia nie niŜszej niŜ +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje
się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę naleŜy
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
5.5.3. UłoŜenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są róŜne
odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca
się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających
kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz róŜnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni
wykonywać przyuczeni brukarze.
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułoŜenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania
mechanicznego nie moŜe mieć duŜych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołoŜenia połówek i dziewiątek, przy czym kaŜda warstwa na palecie musi być
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi
być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i
krawęŜników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania podsypka
zagęszcza się.
Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyŜej korytek
ściekowych (ścieków).
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać elementy kostkowe
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na
budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułoŜonej na
stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce piaskowej naleŜy rozebrać i
usunąć wraz z podsypką.

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca.
Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdłuŜnym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe.

5.5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.5.5.1. Spoiny
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuŜszymi
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał
kierunek odwrotny do kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni. Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić zaprawą
cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3.
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą płynność.
Spoiny moŜna wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilŜona
wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą
cementowo-piaskową naleŜy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki
z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię naleŜy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy
to nawierzchni z kostek kolorowych i z róŜnymi deseniami układania.

5.5.5.2. Szczeliny dylatacyjne
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą
cementowo-piaskową, naleŜy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z
dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niŜ co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna
umoŜliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz
nie powinna być mniejsza niŜ 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie
2.3. Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom SST D-05.03.04a „Wypełnianie szczelin w
nawierzchniach z betonu cementowego”
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne naleŜy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana
sztywności podłoŜa (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie
itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłuŜne przy ściekach wzdłuŜ jezdni.

5.6. Pielę
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ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval-STACK:

