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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

D.00.00.00   WYMAGANIA OGÓLNE  
 

1.WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych 
dla zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowo ści  Rudnik Mały – na działce Nr 151.” 

 
 Zakres robót obejmuje : 
 

- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne, 

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem  do 
wykorzystania  jako podbudowy mieszanką tłuczniową o 
uziarnieniu  od 0-31,5mm gr. 7 cm,  wg.  PN- S-06102 

- UłoŜenie dywanika asfaltobetonowego gr. 4 cm wg PN –S-
96025:2000 

- regulację wysokościową urządzeń podziemnych 
przechodzących przez jednię 

- wykonanie pobocza o szerokości 0,5 m ze spadkiem 
jednostronnym 4% po obu krawędzi jezdni  

 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako załącznik do 
dokumentacji przetargowej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych  ( art. 17.1. ). 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania 
ogólne, wspólne dla robót objętych  specyfikacjami technicznymi, dla 
poszczególnych asortymentów robót drogowych. 
 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:                                  
str.: 
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1.                                                                                                                                              

  
 
 
1.4. Określenia podstawowe 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy zrozumieć 
następująco: 
/1/ Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, 

stanowiącym całość techniczno - uŜytkową /drogę/ albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny /obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł/. 

/2/ Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty 
od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 
utwardzony. 

/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. 

/4/ Droga tymczasowa /montaŜowa/ - droga specjalnie 
przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

/5/ Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego 
zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innych korespondencji technicznej 
pomiędzy InŜynierem, Wykonawcą i projektantem. 

/6/  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu 
pojazdów. 

/7/ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

/8/ Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami 
pasami awaryjnymi i pasami dzielącymi jezdnie. 

/9/  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze 
sposobem ich połączenia. 

/10/ Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest 
ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

/11/ Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu 
ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
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/12/ Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
/13/ Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 
/14/ Księga 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 
księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 

/15/ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami, 
zaakceptowane przez InŜyniera. 

/16/ 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 - wierzchnia 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 nośnej, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i 
przenikaniem cząsteczek podłoŜa. MoŜe zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu 
uniemoŜliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leŜącej powyŜej. 

/17/  Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas 
terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz 
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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. 

/18/  PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod 
nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
PodłoŜe ulepszone - wierzchnia warstwa podłoŜa, leŜąca 
bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umoŜliwienia przyjęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 

/19/  Polecenie InŜyniera - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez InŜyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

/20/ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 

/21/ Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót.  

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
InŜyniera. 
1.5.1. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i 
dokumenty, zgodne    z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i 
remontowych                   („pod   ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na 
terenie budowy, w sposób określony w D.00.00.00, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia  i odbioru ostatecznego robót. 
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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 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 
 
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 umowną. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze 
inwestycyjnym 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w 
okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności     i innych. 
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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 umowną. 
 
1.5.3. 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: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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 własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów 
i dróg dojazdowych, 
- 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. 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpoŜarowej. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
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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. 
1.5.5. 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 Zamawiający 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. 
 
1.5.6. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z 
terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał InŜyniera. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie 
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terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
InŜyniera. 
 
 
1.5.7. Bezpiecze ństwo 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 umownej. 
 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały               i urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia 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. 
 
1.5.9. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez 
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane    z robotami i będzie w pełni 
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odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów     i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.10. Przekazanie  terenu  budowy 
 
Zamawiający  przekaŜe  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  
wszystkimi  
wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  
lokalizację  i 
 współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. Dziennik 
Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.11. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od InŜyniera po przyznaniu Kontraktu 2 
egzemplarze projektów technicznych na roboty objęte kontraktem. 
Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się w okresie 
przygotowywania ofert do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym 
uzupełnienie Dokumentacji  Projektowej   przekazanej  przez  
Zamawiającego,  Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na 
własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoŜy je InŜynierowi do 
zatwierdzenia. 

1.5.12. Zgodno ść Robót z Dokumentacja Projektow ą i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część 
Kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całości 



 
D-10.07.01 Przebudowa drogi dojazdowej  do gruntów rolnych  msc. 

Rudnik Mały na działce nr 151 
10 

 
dokumentacji. 
W   przypadku   rozbieŜności   w  ustaleniach   poszczególnych   
dokumentów obowiązuje następująca kolejność waŜności; 

1) S- Specyfikacje Techniczne 
2) Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w Dokumentacjach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z Dokumentacja Projektową i ST. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne 
z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na nie 
zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez InŜyniera. 
 
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 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania ST  w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i 
odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
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jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych             i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych                   i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek 
źródła. 
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia                       i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót. 
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania piasku i Ŝwiru 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. 
 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca 
nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 
 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 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 przewartościowany 
przez InŜyniera. 
 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
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licząc się z jego nie przyjęciem                                  i 
niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do 
czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez 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. 
 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie 
dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody InŜyniera. 
 
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 ST, Programie Zapewnienia Jakości ( 
PZJ ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie        z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
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Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami. 
 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
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 będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie                     z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera,                w terminie 
przewidzianym umową. 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie 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 spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie                       i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę                        w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
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 sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 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 będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program Zapewnienia Jako ści ( PZJ )  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty InŜyniera programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
a) część ogólną opisującą: 
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- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób 
prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- przyjęte zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ( 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; 

 
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, 

- 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 jako ści robót 
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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. 
 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe 
poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót               z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, InŜynier 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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
 
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 ST, 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 bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania  i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i producenta materiałów. 
 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań 
wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. 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: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 
nie są objęte certyfikacją 

b) spełniają wymogi ST 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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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, 
- uzgodnienie 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, 
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- 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) Rejestr obmiarów 
Rejestr 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 rejestru obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
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formie 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: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy 

cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- 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 Projektowa i ST, w jednostkach 
ustalonych w Wycenionym 

Ślepym  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 Księgi Obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych 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 Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i InŜyniera. 

 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami 
skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m sześć. jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach 
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt 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 wa Ŝenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe 
odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm stwierdzonych przez InŜyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym 
odbiorem Robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej 
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
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 Księgi 
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór 
zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez InŜyniera przy 
udziale Wykonawcy:  

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c)  odbiorowi końcowemu,  

d)  odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 
ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany 
w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje inŜynier. 
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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 ud 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 Projektowa, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze końcowym Robót. 

8.4. Odbiór ko ńcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez 
InŜyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.5. 

Odbioru końcowego 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 Dokumentacja 
Projektowa i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacja 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykorzystania wyznaczonych Robót 
poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych 
Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektowa i ST 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 Kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do odbioru ko ńcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót 
jest protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót 

zanikających i ulegających zakryciu, i udokumentowanie 
wykonania jego zaleceń, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- opinie technologiczną sporządzona na podstawie wszystkich 

wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizacje wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
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- datę rozpoczęcia l zakończenia Robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 

  
8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, .skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji  
przedmiaru. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej Roboty w pkt 9 ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa bidzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

(sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaŜ i 
demontaŜ na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i 
kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, obsługujące na rzecz 
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budowy, opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z 
tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać 
podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę, za dane 
pozycje w Wycenionym Ślepym Kosztorysie jest ostateczna i 
wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, 
poz. 414). 
 
2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 

z dnia 15 grudnia         1994 r. w sprawie dziennika budowy 
oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 

 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz.U.Nr 14, poz. 60               z późniejszymi zmianami). 
 

4. Rozporządzenie Min. Transp. i Gosp. z 2 marca 1999 
(Dz.U.Nr 43 poz. 430). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
D.01.01.01        ODTWORZENIE  TRASY 
                          I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wyznaczeniem 
trasy drogowej i jej punktów wysokościowych oraz tras uzbrojenia 
podziemnego i lokalizacji urządzeń naziemnych dla zadania 
dotyczącego wykonania i odbioru robót drogowych dla zadania 
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowo ści  Rudnik Mały – na działce Nr 151.” 
 
1.2. Zakres robót obj ętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu 
trasy drogowej. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wyznaczenie 
punktów  wysokościowych dla    :  
  - części drogowej  
                          remont nawierzchni jezdni  
                                                                                                                 
 -roboczych punktów wysokościowych 
 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i 
punktów wysokościowych wchodzą: 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego 

punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 
osi), 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów 
roboczych), 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
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- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 

zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający 
odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

- sprawdzenie i wyznaczenie tras kanałów, kabli i rurociągów 
- wyznaczenie lokalizacji urządzeń naziemnych.  
1.4.  Określenia podstawowe    
 
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania trasy , punkty 
kierunkowe oraz  
         początkowy i  końcowy punkt trasy. 
 
1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z 
obowiązującymi normami oraz 
          dokumentacją techniczną. 

           
- Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania i 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” 
 
2.  MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczeniu 
roboczych  
punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 
       - paliki drewniane o średnicy 15 - 20 cm i długości 1,5 - 1,7 m 
oraz o  
         średnicy 5 - 8 cm   i długości 0,5 m, 
       - słupki betonowe 

-  farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktów na jezdni ). 
 

3.  SPRZĘT 
Roboty  związane  ze  stabilizacją i  oznaczeniem  głównych 
elementów trasy oraz roboczych punktów wysokościowych będą 
wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyŜszych elementów trasy 
wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym , 
przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 
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Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4.  TRANSPORT  
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być 
przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Ogólne  warunki  wykonania  robót 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST 
D.00.00.00. 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami GUGiK 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od 
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów.      
 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i 
(lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
 
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 poinformować o tym InŜyniera. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmienione 
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. 
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Zaniechanie powiadomienia InŜyniera 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. 
 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi 
trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 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 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. Wyznaczenie punktów osi 
Tyczenie osi drogowej naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację 
Projektową przy wykorzystaniu sieci  poligonizacji państwowej i innej 
osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej oraz w 
oparciu o informacje przekazane przez InŜyniera. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte 
więcej niŜ 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na 
osi naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
Odległość pomiędzy wytyczeniami osi trasy co 50 m. 
 
 
5.3.Wyznaczanie roboczych punktów wysoko ściowych 
Punkty wysokościowe (repery) naleŜy wyznaczać co około 250 m. 
Punkty wysokościowe naleŜy umieszczać poza granicami 
projektowanej budowli, a rzędne ich określić z dokładnością do 0,5 
cm . 
5.4.Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
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Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 
a)wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu 
(określenie granicy robót ziemnych) 
 
b)wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i 
wykopów w przekrojach poprzecznych (profilowanie przekrojów 
poprzecznych). 
 
PowyŜsze roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego wykonania robót. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i 
wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości ponad 1 
m oraz wykopów głębszych niŜ 1 m. Odległość między palikami 
powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych 
podanych w Dokumentacji Projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem  
(wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych naleŜy prowadzić 
wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
 
6.2.Sprawdzanie robót pomiarowych 
Sprawdzanie robót pomiarowych naleŜy przeprowadzić wg 
następujących zasad : 
 
a) oś drogi naleŜy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i 
krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 100 m na prostych, 
 
b) robocze punkty wysokościowe naleŜy sprawdzić niwelatorem na 
całej długości budowanego odcinka, 
 
c) wyznaczenie nasypów i wykopów naleŜy sprawdzić taśmą i 
szablonem z poziomicą co najmniej w 5 miejscach na kaŜdym 
kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru odtworzenia trasy i punktów wysokościowych w 
terenie jest kilometr wyniesionej i  zastabilizowanej trasy. 
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST D.00.00.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST D.00.00.00. 
Odbiór  robót  związanych  z  odtworzeniem (wyznaczeniem)  trasy  
w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców  i  dzienników  
pomiarów  geodezyjnych  lub  protokołu  kontroli  geodezyjnej,  które  
Wykonawca  przedkłada  InŜynierowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne  zasady  dotyczące  płatności  podano  w   ST  D.00.00.00. 
Zgodnie z  Dokumentacją  Projektową  roboty  związane  z  
wyznaczeniem  osi  trasy  i  punktów  wysokościowych  obejmują: 
     - roboty  pomiarowe  przy   przebudowy układu drogowego 
     - roboty  pomiarowe przy  budowie  odwodnienia 
     - roboty  pomiarowe  przy  budowie  oświetlenia. 
 
Cena  wykonania  robót  obejmuje: 
     - sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi  trasy  i  
punktów   
         wysokościowych, 
     - uzupełnienie  osi  trasy  dodatkowymi  punktami, 
     - wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  
wytyczeniem   
      dodatkowych   przekrojów, 
     - wykonanie  pomiarów  bieŜących  w  miarę  postępu  robót,  
zgodnie  z    
       Dokumentacja    Projektową. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac 
geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, 

Główny Urząd Geodezji  i Kartografii, Warszawa 1979. 
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3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, 
GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa 
geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i 
wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 
1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 
1983. 
 
 
 
`    

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
D.04.01.01     KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
                       I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOśA 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
koryta wraz z profilowaniem            i zagęszczaniem podłoŜa dla 
zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowo ści  Rudnik Mały – na działce Nr 151.” 
 
2. MATERIAŁY 
3.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
Nie występują. 
 
3.  SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
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4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym 
podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i 
profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać 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 metrów. 
 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do 
rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 
odspojenia.  
 
Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala 
na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w 
przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, 
tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez InŜyniera. 
 
Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z 
zasadami określonymi w pkt 3.4. 
 
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być 
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ 
projektowane rzędne podłoŜa. 
 
JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia 
poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania, Wykonawca 
powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez 
InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do 
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy 1. 
 
Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt 
powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego 
zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie  z BN-
77/8931-12 [5]. 
 
Tablica 1. Minimalne warto ści wska źnika zag ęszczenia podło Ŝa 
(Is) 

Strefa Minimalna wartość Is dla: 
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 Dróg obciąŜonych ruchem :  

 Ruch cięŜki 
i bardzo 
cięŜki 

Ruch 
mniejszy 

od cięŜkiego 
Górna warstwa o grubości 20 cm  1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoŜa 

 
 

 
1,00 

 
0,97 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe 
uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę 
zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. 
NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa 
według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 
Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego 
podło Ŝa 
 
PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być 
utrzymywane w dobrym stanie. 
 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 
nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić 
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 



 
D-10.07.01 Przebudowa drogi dojazdowej  do gruntów rolnych  msc. 

Rudnik Mały na działce nr 151 
38 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne 
badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

 
 
 
 
 
                                                                           Częstotliwość badań 
 
Lp.   Wyszczególnienie badań     
                                                            Minimalna liczba                
Maksymalna powie- 
                                                            badań na dziennej               
rzchnia (m2) przypada- 
                                                            działce roboczej                  jąca na 
1 badanie 
 
1.      Szerokość, głębokość i                          Z częstotliwością 
gwarantującą spełnienie  
          połoŜenie koryta                                   wymagań przy odbiorze, 
określonych w p. 
                                                                                                 6.2. 
 
2.      Uksztaltowanie pionowe                                                    j.w 
          osi koryta                        
 
3.      Zagęszczenie, wilgotność 
          gruntu - badanie                                        2                                     
600 
          wskaźnika zagęszczenia 

 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według 
metody Proctora jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste 
uziarnienie materiału tworzącego podłoŜe, kontrolę zagęszczenia 
naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa według BN-64/8931-
02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2       MII  

E / M 
I
 E

  < 2,2 
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6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podło Ŝa 
6.2.1. Zagęszczenia podłoŜa  
Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1. 
6.2.2 Cechy geometryczne 
6.2.2.1. Równość 
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoŜa naleŜy mierzyć 
łatą co 20 m w kierunku podłuŜnym. Nierówności poprzeczne naleŜy 
mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 1 km. Nierówności nie mogą 
przekraczać 2 cm. 
6.2.2.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć za pomocą 4 metrowej łatu i 
poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich 
punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu kaŜdej 
krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu kaŜdego 
łuku kołowego. 
Spadki poprzeczne podłoŜa powinny być zgodne z projektem z 
tolerancją + - 0,5%. 
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna 
Głębokość koryta i rzędne naleŜy sprawdzać w punktach co 100 m w 
osi jezdni i na jej krawędziach. RóŜnice pomiędzy rzędnymi 
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i -2 
cm. 
6.2.2.4. Ukształtowanie osi koryta 
Ukształtowanie osi koryta naleŜy sprawdzać w punktach głównych 
trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie 
rzadziej niŜ co 100 m. 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niŜ 3 cm. 
6.2.2.5. Szerokość koryta 
Szerokość koryta naleŜy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km.  
Szerokość koryta nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niŜ + 10 cm i - 5 cm. 
6.2.2.6. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach 
geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w punkcie 6.2.2. powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
  
7.  OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową jest m2  wyprofilowanego i zagęszczonego 
podłoŜa koryta  
gruntowego zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w 
terenie. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D.00.00.00. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. 
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 
dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania 
postępu robót. 

 
9.  WARUNKI PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. 
Płatność za m2 wyprofilowanego i zagęszczonego koryta gruntowego 
zgodnie z  
obmiarem,  ocena jakości robót na podstawie wyników pomiarów i 
badań  
laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać wyprofilowanie 
i  
zagęszczenie koryta gruntowego pod nawierzchnię. Cena wykonania 
robót obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 
- ręczne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego, 
- ręczne i mechaniczne zagęszczenie podłoŜa, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów. 
 

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

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
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4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw 
konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego. 

1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich 
powiatowych i gminnych. 

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

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych 
100 kN/pas/dobę 

KR1 ≥ 12 
KR2 od 13 do 70 
KR3   od 71 do 335 
KR4   od 336 do 1000 
KR5 od 1001 do 2000 
KR6 > 2000 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o 
określonym składzie i uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią 
ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, 
spełniająca określone wymagania. 

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

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

1.4.5. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia 
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny 
rozproszonego asfaltu w wodzie. 
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1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu 
sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) 
wykonany w warunkach zbliŜonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy 
sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 

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

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

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

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

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

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

Lp. Rodzaj materiału Wymagania wobec 
materiałów               w 
zaleŜności od kategorii 

ruchu 
 nr normy KR 1lub KR 

2 
od KR 3 do 

KR 6 
1 Kruszywo łamane granulowane 

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

 
 

kl. I, II; gat.1, 
2 

jw. 
 

jw. 

 
 

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

 

kl. I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 [2] 

 
kl. I, II; gat.1, 

2 

 
- 

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

 
kl. I, II 

 
- 

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

 
kl. I, II; gat.1, 

2 

 
kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 
[3] 

gat. 1, 2 - 

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

orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z 

odpylania, 
popioły lotne  

 
podstawowy 

- 
- 
- 

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

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

  DE80 
A,B,C, 
DP80 

  DE80 A,B,C, 
DP80 

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

gat. 1 
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej 

w mieszance z       innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we 
frakcji piaskowej oraz kwarcyty                 i piaskowce bez 
ograniczenia ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 
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Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej                         

i wzmacniającej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec 

materiałów w zaleŜności od 
kategorii ruchu 

 nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 
6 

1 Kruszywo łamane granulowane 
wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (ŜuŜle 

pomiedziowe i stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 
2 
 

jw. 

 
 

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

 
kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 [2] 

 
kl. I, II; gat.1, 

2 

 
- 

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

 
kl. I, II 

 
- 

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

 
kl. I, II; gat.1, 

2 

 
kl. I, II1) 
gat.1, 2 

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

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

wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z 

odpylania, 
popioły lotne 

 
podstawowy 

- 
- 
- 

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

 
D 50, D 70 

 
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

 
- 

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

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

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

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

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

3. SPRZĘT 

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

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania 

mieszanek mineralno-asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i cięŜkich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
 Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 
[5]. 
 Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w: 
− cysternach kolejowych, 
− cysternach samochodowych, 
− bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 

4.2.2. Polimeroasfalt 

 Polimeroasfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-
97 IBDiM [13] oraz w aprobacie technicznej. 
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4.2.3. 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 i uszkodzeniem worków. 

4.2.4. Kruszywo 

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

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami 
samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na 
rozładunek. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 
godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 
wyposaŜonej w system ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez 
Inwestora. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki mineralnej, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w 
tablicy 3. 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 
 

 Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od 
kategorii ruchu 

Wymiar KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 
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oczek  

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
Zawartość 

asfaltu 
od  0  
do 20 

od 0 
do16    
lub od  
0 do 
12,8 

od 0 do 
8  
lub od  
0 do 
6,3 

od  0  
do 20 

od  0  
do 201)  

od  0  
do 16  

od  0 
do12,8  

Przechodzi 
przez: 25,0 

20,0 
16,0 
12,8 

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

zawartość 
ziarn > 2,0 

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

 
100 

88÷100 
78÷÷÷÷100 
68÷÷÷÷93 
59÷÷÷÷86 
54÷÷÷÷83 
48÷÷÷÷78 
40÷÷÷÷70 
29÷÷÷÷59 

 
(41÷÷÷÷71) 
 
20÷÷÷÷47 
13÷÷÷÷36 
10÷÷÷÷31 
7÷÷÷÷23 
6÷÷÷÷20 
5÷÷÷÷10 

 
 

100 
90÷÷÷÷100 
80÷÷÷÷100 
69÷÷÷÷100 
62÷÷÷÷93 
56÷÷÷÷87 
45÷÷÷÷76 
35÷64 

 
(36÷65) 

 
26÷÷÷÷50 
19÷÷÷÷39 
17÷÷÷÷33 
13÷÷÷÷25 
12÷÷÷÷22 
7÷÷÷÷11 

 
 
 
 
 

100 
90÷100 
78÷÷÷÷100 
60÷÷÷÷100 
41÷÷÷÷71 

 
(29÷÷÷÷59) 

 
27÷÷÷÷52 
18÷÷÷÷39 
15÷÷÷÷34 
13÷÷÷÷25 
12÷÷÷÷22 
8÷÷÷÷12 

 
100 

88÷100 
78÷÷÷÷100 
68÷÷÷÷85 
59÷÷÷÷74 
54÷÷÷÷67 
48÷÷÷÷60 
39÷÷÷÷50 
29÷÷÷÷38 

 
(62÷÷÷÷71) 
 
20÷÷÷÷28 
13÷÷÷÷20 
10÷÷÷÷17 
7÷÷÷÷12 
6÷÷÷÷11 
5÷÷÷÷7 

 
100 

90÷100 
67÷÷÷÷100 
52÷÷÷÷83 
38÷÷÷÷62 
30÷÷÷÷50 
22÷÷÷÷40 
21÷÷÷÷37 
21÷÷÷÷36 

 
(64÷÷÷÷79) 
 
20÷÷÷÷35 
17÷÷÷÷30 
15÷÷÷÷28 
12÷÷÷÷24 
11÷÷÷÷22 
10÷÷÷÷15 

 
 

100 
90÷100 
80÷÷÷÷100 
70÷÷÷÷88 
63÷÷÷÷80 
55÷÷÷÷70 
44÷÷÷÷58 
30÷÷÷÷42 

 
(58÷÷÷÷70) 
 
18÷÷÷÷28 
12÷÷÷÷20 
10÷÷÷÷18 
8÷÷÷÷15 
7÷÷÷÷14 
6÷÷÷÷9 

 
 
 

100 
87÷100 
73÷÷÷÷100 
66÷÷÷÷89 
57÷÷÷÷75 
47÷÷÷÷60 
35÷÷÷÷48 

 
(52÷÷÷÷65) 
 
25÷÷÷÷36 
18÷÷÷÷27 
16÷÷÷÷23 
12÷÷÷÷17 
11÷÷÷÷15 

7÷÷÷÷9 
Orientacyjn
a 
zawartość 
asfaltu w 
MMA, % 
m/m 

 
 

5,0÷÷÷÷6,
5 

 
 

5,0÷÷÷÷6,5 

 
 

5,5÷÷÷÷6,5 

 
 

4,5÷÷÷÷5,
6 

 
 

4,3÷÷÷÷5,
4 

 
 

4,8÷÷÷÷6,
0 

 
 

4,8÷÷÷÷6,
5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM 
betonu asfaltowego 

 
 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7. 
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do 
warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem  dla KR1 lub KR2 

 

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

 

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do 
warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem od KR3 do KR6 

 

 



52  

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

 

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

  
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie 

badań próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać 
wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8. 

5.2.2. Warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne 
zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 
8÷13.  Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie 
badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać 
wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu 
asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp
. 

Właściwości 
Wymagania wobec MMA                  
i warstwy ścieralnej z BA                
w zaleŜności od kategorii 

ruchu 
  KR 1lub KR 2 KR 3 do 

KR 6 
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1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga 
się 

≥ 14,0 
(≥18)4) 

2 Stabilność próbek wg metody 
Marshalla w temperaturze 60o C, 
kN 

≥ 5,52) ≥ 10,03) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 
4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., 
% v/v 

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

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w 
próbkach  jw., % 

od 75,0 do 
90,0 

od 78,0 do 
86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o 
uziarnieniu:   

 od 0 mm do 6,3 mm 
 od 0 mm do 8,0 mm 
 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

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

 
 
 

od 3,5 do 
5,0 

od 4,0 do 
5,0 

od 5,0 do 
7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  
% 

≥ 98,0 ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % 
(v/v) 

od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 
5,0 

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

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

 

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy 
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  
orientacyjne zawartości asfaltu 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w 
zaleŜności od kategorii ruchu 

Wymiar oczek 
sit 

KR 1 lub KR 2 KR 3  do  KR 6 

#, mm Mieszanka mineralna, mm 
 od 0  

do 20 
od 0  

do 16 
od 0   

do 12,8 
od 0  

do 25 
od 0  

do 20 
od 0 do 

161) 
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Przechodzi 

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

zawartość  
ziarn > 2,0 

mm 
 

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

 
 

100 
87÷ 
100 

75÷÷÷÷10
0 

65÷÷÷÷93 
57÷÷÷÷86 
52÷÷÷÷81 
47÷÷÷÷76 
40÷÷÷÷67 
30÷÷÷÷55 

 
(45÷÷÷÷7

0) 
 

20÷÷÷÷40 
13÷÷÷÷30 
10÷÷÷÷25 
6÷÷÷÷17 
5÷÷÷÷15 
3÷÷÷÷7 

 
 
 

100 
88÷100 
78÷÷÷÷100 
67÷÷÷÷92 
60÷÷÷÷86 
53÷÷÷÷80 
42÷÷÷÷69 
30÷÷÷÷54 

 
(46÷÷÷÷70) 

 
20÷÷÷÷40 
14÷÷÷÷28 
11÷÷÷÷24 
8÷÷÷÷17 
7÷÷÷÷15 
3÷÷÷÷8 

 
 
 
 

100 
85÷100 
70÷÷÷÷100 
62÷÷÷÷84 
55÷÷÷÷76 
45÷÷÷÷65 
35÷÷÷÷55 

 
(45÷÷÷÷65) 

 
25÷÷÷÷45 
18÷÷÷÷38 
15÷÷÷÷35 
11÷÷÷÷28 
9÷÷÷÷25 
3÷÷÷÷9 

 
100 

84÷100 
75÷÷÷÷100 
68÷÷÷÷90 
62÷÷÷÷83 
55÷÷÷÷74 
50÷÷÷÷69 
45÷÷÷÷63 
32÷÷÷÷52 
25÷÷÷÷41 

 
(59÷÷÷÷75) 

 
16÷÷÷÷30 
10÷÷÷÷22 
8÷÷÷÷19 
5÷÷÷÷14 
5÷÷÷÷12 
4÷÷÷÷6 

 
 

100 
87÷100 
77÷÷÷÷100 
66÷÷÷÷90 
56÷÷÷÷81 
50÷÷÷÷75 
45÷÷÷÷67 
36÷÷÷÷55 
25÷÷÷÷41 

 
(59÷÷÷÷75) 

 
16÷÷÷÷30 
9÷÷÷÷22 
7÷÷÷÷19 
5÷÷÷÷15 
5÷÷÷÷14 
4÷÷÷÷7 

 
 
 

100 
87÷100 
77÷÷÷÷100 
67÷÷÷÷89 
60÷÷÷÷83 
54÷÷÷÷73 
42÷÷÷÷60 
30÷÷÷÷45 

 
(55÷÷÷÷70) 

 
20÷÷÷÷33 
13÷÷÷÷25 
10÷÷÷÷21 
7÷÷÷÷16 
6÷÷÷÷14 
5÷÷÷÷8 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA,  % m/m 

 
4,3÷÷÷÷5,

8 

 
4,3÷÷÷÷5,8 

 
4,5÷÷÷÷6,0 

 
4,0÷÷÷÷5,5 

 
4,0÷÷÷÷5,5 

 
4,3÷÷÷÷5,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 
  

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 
od 8         do 13. 
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2  
Rys. 8.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do 

warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o 
obciąŜeniu ruchem KR1 lub KR2 

 

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

 

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

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

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

 
Lp
. 

 
Właściwości 

Wymagania wobec MMA, 
warstwy wiąŜącej, 

wyrównawczej                       
i wzmacniającej w zaleŜności 
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i wzmacniającej w zaleŜności 

od  kategorii ruchu 
  KR 1  lub  

KR 2 
od KR 3  do  

KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa nie wymaga 
się 

≥ 16,0 (≥22)3) 

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

 
≥ 8,0  (≥ 

6,0)2) 

 
≥11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 
5,0 

od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  
%(v/v) 

od 4,0 do 
8,0 

od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w 
próbkach jw., % 

od 65,0 do 
80,0 

≤ 75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o 
uziarnieniu: 

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

 
od 3,5 do 

5,0 
od 4,0 do 

6,0 
od 6,0 do 

8,0 
- 

 
 

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

od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % 
(v/v) 

od 4,5 do 
9,0 

od 4,5 do 9,0 

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

2) dla warstwy wyrównawczej 
3) specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, 

skanalizowanym, itp. 

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

5.4. Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być 
wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. 
 Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od 
podanych w tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place PodłoŜe pod warstwę 
  ścieralną wiąŜącą i 

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

parkingi 
12 15 

 W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych w tablicy 7, 
podłoŜe naleŜy wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy 
skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w 
tablicy 8. 
 Powierzchnie czołowe krawęŜników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny 
być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i 
zaakceptowanym przez InŜyniera. 
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Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego 
 

Lp. 
PodłoŜe do wykonania warstwy  
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po 
odparowaniu wody z 

emulsji lub upłynniacza z 
asfaltu upłynnionego,    

kg/m2 
PodłoŜe pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa/nawierzchnia 
tłuczniowa 

od 0,7 do 1,0 

2 Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie 

od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub 
gruntu stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o 
chropowatej powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 
 KaŜdą ułoŜoną warstwę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem 
upłynnionym przed ułoŜeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego 
połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. 
 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 
upłynniacza  podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub upłynniacza z 

asfaltu upłynnionego   kg/m2 
1 Podbudowa asfaltowa  
2 Asfaltowa warstwa 

wyrównawcza lub 
wzmacniająca 

od 0,3 do 0,5 

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

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym 
na odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia 
wynosi co najmniej: 
− 8 h    przy ilości powyŜej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
− 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
− 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
5.6. Warunki przystąpienia do robót 
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy 
temperatura otoczenia jest nie niŜsza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 
8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości  ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się 
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układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów 
atmosferycznych oraz silnego wiatru         (V > 16 m/s). 
5.7. Zarób próbny 
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-
asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej 
produkcji. 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując 
ekstrakcję. 

 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 
składu zaprojektowanego podano w tablicy 10. 
Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

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

 
Lp
. 

 
Składniki mieszanki mineralno-

asfaltowej 

Mieszanki mineralno-
asfaltowe do nawierzchni 

dróg o kategorii ruchu 
  KR 1 lub KR 

2 
KR 3 do KR 6 

1 Ziarna pozostające na sitach o 
oczkach # mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 
8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

 
± 5,0 

 
± 4,0 

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

± 3,0 ± 2,0 

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

4 Asfalt ± 0,5  ± 0,3 
 
5.8. Odcinek próbny 
 JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co 
najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w 
celu: 
− stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed 

zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej 
grubości warstwy, 

− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego 
zagęszczenia warstwy. 

 Do takiej próby Wykonawca 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. 
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5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką 
wyposaŜoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i 
utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze 
schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić 
nie mniej niŜ: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
 Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w 
tablicach 4 i 6. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem 
siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające 
warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi 
powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-
kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany 
przez InŜyniera. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki 
mineralno-asfaltowej        i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11. 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

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

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 
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 Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia 
asfaltu. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

 Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i 
wilgotność wypełniacza. 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania 

mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań 
Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 
Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 
500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa  przy kaŜdej zmianie 
5 Temperatura składników 

mieszanki mineralno-asfaltowej 
dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

kaŜdy pojazd przy załadunku i 
w czasie wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-
asfaltowej 

jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-
96025:2000 [10] 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

 Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

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

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

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

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

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach 
zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą 
laboratoryjną. 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni 
       z betonu asfaltowego  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni 
z betonu asfaltowego podaje tablica 12. 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z 
betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 
2 Równość podłuŜna 

warstwy 
kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą 
co 10 m 

3 Równość poprzeczna 
warstwy 

nie rzadziej niŜ co 5m 

4 Spadki poprzeczne 
warstwy 

10 razy na odcinku drogi o długości 1 
km 

5 Rzędne wysokościowe 
warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi 
według 

6 Ukształtowanie osi w 
planie 

dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni 
do 3000 m2 

8 Złącza podłuŜne i 
poprzeczne 

cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie 
warstwy 

cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 
11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni 

do 3000 m2 
12 Wolna przestrzeń w 

warstwie 
jw. 

6.4.2. Szerokość warstwy 
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 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej 
połoŜonej, nie ograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji 
nawierzchni, powinna być szersza z kaŜdej strony co najmniej o grubość warstwy na 
niej połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone 
wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiąŜąca 

Warstwa 
wzmacniają

ca 

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

parkingi 
9 12 15 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na 
łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

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

6.4.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją             
± 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla 
której tolerancja wynosi  +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której 
tolerancja wynosi ± 5 mm. 

6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 
względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane,                    
a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

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

6.4.10. Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez 
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z 
wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z 
betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce 

wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− skropienie międzywarstwowe, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
  1. PN-B-
11111:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
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  2. PN-B-
11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych 

  3. PN-B-
11113:1996 
 

4.PN-B-
11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla 
stalowniczego do nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-
04024:1991 

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, 
znakowanie                 i transport 

  6. PN-C-
96170:1965 

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

  7. PN-C-
96173:1974 

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do 
nawierzchni drogowych 

  8. PN-S-
04001:1967 

Drogi samochodowe. Metody badań mas 
mineralno-bitumicznych i nawierzchni 
bitumicznych 

 
 
  9. PN-S-
96504:1961 
 
10. PN-S-
96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do 
mas bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie 
asfaltowe. Wymagania 

11. BN-68/8931-
04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem         i łatą 

10.2. Inne dokumenty 
12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 

Warszawa, 1997 
13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. 

Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 
14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 

instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 
15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych 

z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni 
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na 
odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności 
mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

17.Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 

INFORMACJA   AKTUALIZACYJNA   O   ASFALTACH   

WPROWADZONYCH   NORMĄ   PN-EN 12591:2002 (U) 
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Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 
2003-09-22. 
 
1.  Podstawa zmian 

 W 2002 r. decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego została 
przyjęta, metodą notyfikacji (bez tłumaczenia), do stosowania w Polsce norma 
PN-EN 12591:2002 (U), określające metody badań i wymagania wobec asfaltów 
drogowych. 
 Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niŜ dotychczasowa 
norma PN-C-96170:1965. 
 Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) są dostępne w Polsce od początku 
2003 r. 
 Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniewaŜnia dotychczas stosowanej normy   
PN-C-96170:1965. Z chwilą przywołania w dokumentach kontraktowych normy  
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu 
produkowanego wg PN-C-96170:1965. 

2.  Zmiany aktualizacyjne w OST 

 Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN 12591:2002 (U) 
w OST, wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzględniających załoŜenia „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” (KTKNPP), GDDP - 
IBDiM, Warszawa 1997: 
1.  D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 
2.  D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
3.  D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego 
4.  D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego 
5.  D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 
6.  D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego. 
 Niniejsza informacja dotyczy równieŜ innych OST uwzględniających roboty z 
wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego. 

3.  Zalecane lepiszcza asfaltowe 

 W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 
uaktualnił zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-
asfaltowych w „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych”, który był podstawą opracowania OST wymienionych w punkcie 2. 
 Nowe zalecenia przedstawia tablica 1. 
 
 
 
 
 
Tablica 1.  Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych 

według przeznaczenia mieszanki i obciąŜenia drogi ruchem 

Typ mieszanki Tablica Kategoria ruchu 
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zał. A 

i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6 

Beton asfaltowy do 
podbudowy 

Tablica A 50/70 35/50 35/50 

 

Beton asfaltowy do 
warstwy wiąŜącej 

 
 

Tablica C 

 
 

50/70 

35/50 
DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C 
DP30 
DP80 

 
35/50 
DE30 
A,B,C 
DP30 

Mieszanki 
mineralno-
asfaltowe do 
warstwy ścieralnej 
(beton asfaltowy, 
mieszanka SMA, 
mieszanka MNU) 

 
 

Tablica E 

 
50/70 
DE80 
A,B,C 
DE150 
A,B,C1 

 
50/70 
DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C1 

DE30 
A,B,C 
DE80 
A,B,C1 

Uwaga: 1 - do cienkich warstw 
Oznaczenia: 
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa, 
MNU - mieszanka o nieciągłym uziarnieniu, 
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg PN-C-

96170:1965, 
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg PN-C-

96170:1965,  
DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. 

Polimeroasfalty drogowe.    Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, 
Warszawa 1997 

4.  Wymagania wobec asfaltów drogowych 

 W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut Badawczy Dróg 
i Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad ustalił 
wymagane właściwości dla asfaltów z dostosowaniem do warunków polskich - tablica 
2. 
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Tablica 2.  Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o 

penetracji od 20×0,1 mm do 330×0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z 
dostosowaniem do warunków polskich 

 
Lp
. 

Właściwości Metod
a  

Rodzaj asfaltu 

  badan
ia 

20/
30 

35/
50 

50/
70 

70/1
00 

100/
150 

160/
220 

250/
330 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja 
w 25oC 

0,1m
m 

PN-
EN 

1426 

20-
30 

35-
50 

50-
70 

70-
100 

100-
150 

160-
220 

250-
330 

2 Temperatur
a 
mięknienia 

oC PN-
EN 

1427 

55-
63 

50-
58 

46-
54 

43-
51 

39-
47 

35-
43 

30-
38 

3 Temperatur
a zapło-nu, 
nie mniej 
niŜ 

oC PN-
EN 

22592 

240 240 230 230 230 220 220 

 
4 

Zawartość 
składni-ków 
rozpuszczal
-nych, nie 
mniej niŜ 

 
% 

m/m 

PN-
EN 

12592 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
99 

 
5 

Zmiana 
masy po 
starzeniu 
(ubytek lub 
przyrost) 
nie więcej 
niŜ 

 
% 

m/m 

 
PN-
EN 

12607
-1 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,8 

 
0,8 

 
1,0 

 
1,0 

 
6 

Pozostała 
penetra-cja 
po 
starzeniu, 
nie mniej 
niŜ 

 
% 

PN-
EN 

1426 

 
55 

 
53 

 
50 

 
46 

 
43 

 
37 

 
35 

 
7 

Temperatur
a mięk-
nienia po 
starzeniu, 
nie mniej 
niŜ 

 
oC 

PN-
EN 

1427 

 
57 

 
52 

 
48 

 
45 

 
41 

 
37 

 
32 

WŁAŚCIWOŚCI  SPECJALNE   KRAJOWE 
 

8 
Zawartość 
parafiny, 
nie więcej 

% PN-
EN 

12606

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 
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niŜ 12606

-1 
 

9 
Wzrost 
temp. mięk-
nienia po 
starzeniu, 
nie więcej 
niŜ 

 
oC 

PN-
EN 

1427 

 
8 

 
8 

 
9 

 
9 

 
10 

 
11 

 
11 

 
10 

Temperatur
a łamli-
wości, nie 
więcej niŜ 

 
oC 

PN-
EN 

12593 

Nie 
ok-
reśl
a 

się 

 
-5 

 
-8 

 
-10 

 
-12 

 
-15 

 
-16 

 
 

 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
D.05.03.11  FREZOWANIE  NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH 
                    NA ZIMNO 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnyc h w miejscowo ści  
Rudnik Mały – na działce Nr 151.” 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i obioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na 
zimno dla zadania „2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne  wymagania 

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST D.00.00.00  
,,Wymagania  ogólne” 
 
3.2. Sprzęt  do  frezowania 

NaleŜy  stosować  frezarki  drogowe  umoŜliwiające  frezowanie nawierzchni  
asfaltowej  na  zimno  na  głębokość  określoną i zgodną z  projektem. 

Frezarka  powinna  być  sterowana  elektronicznie  i  zapewniać  zachowanie  
wymaganej  równości  oraz  pochyleń  poprzecznych  i  podłuŜnych  nawierzchni  po  
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frezowaniu.  Szerokość  bębna  frezującego  powinna  być  dobrana  zaleŜnie  od  
zakresu  robót.  Frezarki  muszą  być  wyposaŜone  w  przenośnik sfrezowanego  
materiału,  podający  go  z  jezdni  na  środki  transportu. 
 
Frezarki  powinny  być  zaopatrzone  w  system  odpylania. 
Wykonawca  moŜe  uŜywać  tylko  frezarki zaakceptowane  przez  InŜyniera. 
 
4.  TRANSPORT 
4.1. Ogólne  wymagania 

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w ST D.00.00.00  
,,Wymagania  ogólne” 
 
 
4.2. Transport  frezowanego  materiału 

Transport  frezowanego  materiału  powinien  być  tak  zorganizowany,  aby  
zapewnić  pracę  frezarki  bez  postojów.  Materiał  moŜe  być  wywoŜony  dowolnymi  
środkami  transportowymi. 

Frez uzyskany przy rozbiórce warstw bitumicznych jest własnością 
Zamawiającego. InŜynier wskaŜe Wykonawcy miejsce wywozu frezu. Koszt wywozu 
nie podlega oddzielnej zapłacie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
5.2. Wykonanie frezowania 

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń 
zgodnych z dokumentacją projektową i ST. 
 

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 frezowanej części jezdni, to 
wówczas, ze względów bezpieczeństwa naleŜy spełnić następujące warunki: 
- naleŜy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię, 
- przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłuŜnych 

pionowych krawędzi nie moŜe przekraczać 40 mm, 
- 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, 

- krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo  
           ścięte. 
 
5.3. Uszorstnienie warstwy ścieralnej 
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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 uło Ŝeniem 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 frezowana na głębokość projektowaną z dokładnością ± 5 
mm. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

Kontroli  podlega sposób wykonania robót, grubość  frezu, zgodność  z  
dokumentacją  projektową, prawidłowość transportu i składowania materiałów 
uzyskanych podczas rozbiórki. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 

Jednostkami obmiaru są 1 m2  dla powierzchni  frezowanej i  1m3 dla wywozu 
materiałów z rozbiórki. 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D.00.00.00.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST D.00.00.00. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

Ogólne  zasady  dotyczące  płatności  podano  w   ST  D.00.00.00. 
 
Cena wykonania robót obejmuje  

- frezowanie  nawierzchni bitumicznej grubości wg dokumentacji projektowej 
-  wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości naw. planografem i łatą. 
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opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie: 
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Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna słuŜy jako podstawa sporządzania 
szczegółowej specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, 
ulicach i placach. 

 

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień 31 marca 2004 r. 
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Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej naleŜy uaktualnić przepisy 
zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI 
  1. WSTĘP...................................................................................... 76 
  2. MATERIAŁY .............................................................................. 77 
  3. SPRZĘT .................................................................................... 77 
  4. TRANSPORT ............................................................................ 78 
  5. WYKONANIE ROBÓT .............................................................. 78 
  6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT ............................................... 81 
  7. OBMIAR ROBÓT ...................................................................... 81 
  8. ODBIÓR ROBÓT ...................................................................... 81 
  9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI ........................................................ 81 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE ............................................................. 82 

 
 

NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

OST - ogólna specyfikacja 
techniczna 

SST - szczegółowa specyfikacja 
techniczna 

 
WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z oczyszczeniem nawierzchni 
drogowej. 

1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach i placach. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem i odbiorem robót oczyszczenia nawierzchni. 
 Czyszczenie nawierzchni polega na usunięciu zanieczyszczeń w postaci 
kurzu, piasku, błota, pyłu, śmieci (tj. odpadków pozostawionych przez uŜytkowników 
drogi oraz naniesionych przez koła pojazdów i wiatr), materiału wypełniającego 
szczeliny w nawierzchniach kamiennych (np. w bruku, kostce, tłuczniu). 
 Czyszczenie nawierzchni wykonuje się: 
− w czasie bieŜącego utrzymania drogi, gdyŜ usunięcie błota i innych 

zanieczyszczeń: 
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a) poprawia bezpieczeństwo ruchu, zmniejszając moŜliwość poślizgu pojazdów na 

nawilgoconej jezdni, 
b) polepsza warunki higieniczne ludności zamieszkałej w pobliŜu, chroniąc ją 

przed wdychaniem kurzu, 
c) zwiększa estetykę drogi i jej otoczenia, 

− przed rozścieleniem nowych mieszanek asfaltowych w celu uzyskania dobrego 
związania i połączenia ze sobą poszczególnych warstw konstrukcji drogowej. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Oczyszczenie nawierzchni - usunięcie, przy uŜyciu odpowiednich narzędzi, 
zanieczyszczeń poza powierzchnię oczyszczaną. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2.  Materiały stosowane przy oczyszczeniu nawierzchni 
2.2.1. Woda 

 Przy oczyszczeniu nawierzchni moŜna stosować kaŜdą czystą wodę z rzek, 
jezior, stawów i innych zbiorników otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. 
Nie naleŜy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, np. śmieciami, 
roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 

2.2.2. Inne materiały 

 Nie występują. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprzęt do oczyszczenia nawierzchni 
 Wykonawca przystępujący do oczyszczenia nawierzchni, w zaleŜności od 
zakresu robót, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu, zaakceptowanego przez InŜyniera: 
- szczotek mechanicznych, 
- zamiatarek samobieŜnych, 
- spręŜarek powietrza, dmuchaw pneumatycznych, 
- zmywarko-zamiatarek, 
- ładowarek, 
- zbiorników na wodę, 
- maszyn do spłukiwania wodą lub prądownic wodnych, 
- odkurzaczy przemysłowych, 
- przyrządów ręcznych, jak szczotki, grace, łopaty, miotły, sztyce itp. 
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 Przy stosowaniu szczotek mechanicznych poŜądane są urządzenia 
dwuszczotkowe. 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. 
 Preferuje się uŜycie sprzętu nie sprzyjającego powstawaniu kurzu, jak 
zmywarko-zamiatarek oraz szczotek wyposaŜonych w pochłaniacze pyłów. 
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń moŜna uŜyć dowolnego środka 
transportowego, ewentualnie z przykrywaną skrzynią (w przypadku zanieczyszczeń o 
nieprzyjemnym zapachu). 
5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”[1] pkt 5. 
5.2. Zasady oczyszczenia nawierzchni 
 Sposób oczyszczenia nawierzchni powinien być zgodny z SST. 
 Czyszczenie nawierzchni naleŜy przeprowadzać w przypadkach: 
− określonych w odpowiednich OST i SST, przed rozłoŜeniem nowych mieszanek 

asfaltowych, 
− nadmiernego zanieczyszczenia jezdni w okresach bieŜącego utrzymania drogi, 

przy czym zaleca się dokonać kaŜdorazowo oczyszczenia nawierzchni przy 
wiosennym porządkowaniu dróg w maju-czerwcu kaŜdego roku. 

 Podstawowe czynności przy oczyszczeniu nawierzchni obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, obejmujące określenie lokalizacji i ustalenie rodzaju 

sprzętu,  
2. wykonanie oczyszczenia nawierzchni,  
3. roboty końcowe - porządkujące teren robót z wywiezieniem zebranych 

zanieczyszczeń. 
 Przy oczyszczeniu nawierzchni naleŜy w zasadzie: 
− usuwać z jezdni zanieczyszczenia w kierunku krawędzi jezdni i czasowo je 

składować na poboczu, chodniku lub ścieku, 
− wywozić zanieczyszczenia z pobocza poza granice pasa drogowego. 

5.3. Wykonanie robót czyszczenia nawierzchni 
5.3.1. Dobór sprzętu do czyszczenia 
 Dobór sprzętu powinien być dostosowany do warunków robót. Przy jego 
doborze moŜna brać pod uwagę, Ŝe: 
− szczotki stalowe, z piassawy lub włosia, włókien syntetycznych i miotły słuŜą 

przede wszystkim do ręcznego czyszczenia mniejszych powierzchni, 
− szczotki mechaniczne (oczyszczarki) moŜna stosować do oczyszczania większych 

powierzchni, zwłaszcza podbudów i nawierzchni o duŜej spoistości, 
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− dmuchawy pneumatyczne lub spręŜarki oczyszczające za pomocą spręŜonego 

powietrza dobrze pracują w miejscach, gdzie zaleŜy na szybkim i dokładnym 
oczyszczeniu powierzchni suchych i nie pokrytych stwardniałym błotem oraz przy 
wydmuchaniu materiału wypełniającego szczeliny, 

− maszyny do spłukiwania wodą lub prądownice wodne poŜądane są do 
oczyszczenia zabłoconych i wilgotnych odcinków drogi, 

− zamiatarki próŜniowe i odkurzacze przemysłowe szczególnie wskazane są ze 
względów sanitarnych, gdy usuwane zanieczyszczenia zawierają pyły substancji 
trujących i szkodliwych dla organizmu człowieka (pyły krzemionkowe bądź pyły 
higroskopijne, jak chlorek wapnia lub wapno palone), 

− sprzęt drobny, np. grace stalowe i oskardy słuŜą do odspajania suchego, zbitego 
błota, a łopaty do usuwania zanieczyszczeń ze ścieków przy krawęŜnikach 
ulicznych itp. 

5.3.2. Czyszczenie nawierzchni 

 Przy bieŜącym utrzymaniu dróg najkorzystniej jest przeprowadzić wiosenne 
oczyszczenie nawierzchni bezpośrednio po pozbyciu się śniegu. Dotyczy to błota i 
kurzu pochodzących m.in. ze startych materiałów nawierzchniowych oraz piasku 
posypywanego w czasie gołoledzi. PoŜądane jest rozpocząć oczyszczenie 
natychmiast po roztajaniu, gdyŜ istniejące wówczas płynne błoto jest łatwiej 
usuwalne. Jezdnię trzeba tym dokładniej oczyszczać im nawierzchnia jest bardziej 
wraŜliwa na śliskość pobłotną, jak np. nawierzchnie asfaltowe. Na nawierzchniach 
ulepszonych zanieczyszczenia poza miastami są na ogół małe, w związku z czym 
główny nacisk naleŜy połoŜyć na oczyszczenie odcinków miejskich. 
 Czyszczenie nawierzchni, zarówno przy bieŜącym utrzymaniu jak i przed 
rozścieleniem nowych mieszanek asfaltowych, dokonuje się ręcznie lub sprzętem 
dobranym do warunków robót, według pktu 5.3.1. 

Oczyszczenie ścieków przykrawęŜnikowych moŜna wykonać: 
a) ręcznie, przy uŜyciu drobnego sprzętu, jak: grace stalowe, łopaty, szczotki, miotły 

lub  urządzenia do odspojenia stwardniałych zanieczyszczeń, 
b) mechanicznie, za pomocą szczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp. z 

ręcznym odspojeniem stwardniałych zanieczyszczeń i polewaniem wodą przy 
stosowaniu szczotek pracujących „na sucho”. 

 Ze ścieków, oprócz zanieczyszczeń luźnych, Wykonawca powinien usunąć 
wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np. wyrastającą trawę, chwasty, pył itp. 
 Usunięte zanieczyszczenia naleŜy załadować na dowolne środki transportowe               
i wywieźć na składowisko odpadów. 
 Wykonawca oczyści kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie, 
przy uŜyciu tzw.  sztyc, dłut, zaostrzonych narzędzi w kształcie płaskownika lub za 
pomocą wody pod ciśnieniem. 
 Czyszczenie studzienek ściekowych nie wchodzi w zakres robót związanych z 
czyszczeniem nawierzchni. Czyszczenie studzienek moŜna ujmować w osobnej 
pozycji kosztorysowej według zaleceń wykonania i odbioru zawartych w OST D-
03.01.03 [2]. 
 Przy robotach wymagających bardzo dokładnego oczyszczenia warstw 
nawierzchni, np. przy stosowaniu geosyntetyków, oczyszczenie zakłada: 
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− dokładne usunięcie ze starej nawierzchni wszystkich zanieczyszczeń, nie 

będących integralną jej częścią (takich jak: luźne kawałki i odpryski asfaltu, 
przyczepione do nawierzchni kawałki błota, gliny itp.); 

− oczyszczenie całej nawierzchni (najkorzystniej obrotową, mechaniczną, wirującą 
drucianą szczotką) do stanu, w którym zapewnione zostanie pozostawienie na 
podłoŜu starej nawierzchni jedynie elementów związanych w sposób trwały; 

− bardzo dokładne oczyszczenie kraterów, przestrzeni wgłębnych: pęknięć, spękań, 
powierzchni bocznych i dna; 

− odkurzanie całej nawierzchni odkurzaczem przemysłowym lub, o ile na to 
pozwalają warunki miejscowe, strumieniem spręŜonego powietrza z 
przemieszczalnego wentylatora, o moŜliwie duŜym wydmuchu powietrza; 

− zmycie nawierzchni strumieniem wody pod ciśnieniem; 
− po ewentualnym uzupełnieniu ubytków w starym podłoŜu (np. mieszanką 

mineralno-asfaltową) - powtórne odkurzanie  całej nawierzchni odkurzaczem 
przemysłowym lub spręŜonym powietrzem. 

5.3.3. Czyszczenie nawierzchni a otaczające środowisko 

 Przy czyszczeniu nawierzchni zaleca się uwzględniać wpływ robót na aspekty 
środowiskowe, przy czym: 
− nie poŜądane jest stosowanie szczotek bez pochłaniaczy pyłu oraz bez natrysku 

wodnego (np. szczotek mechanicznych starszego typu lub szczotek doczepnych 
do ciągników rolniczych), ze względu na powstawanie duŜej ilości kurzu, 
unoszącego się w powietrzu, 

− ze względu na naraŜanie pracowników na przebywanie w tumanach kurzu, 
zawierającego duŜo pyłów mineralnych i krzemionki, naleŜy unikać ręcznego 
oczyszczania i zamiatania za pomocą mioteł lub szczotek z piassawy, 

− oczyszczanie prądem wody moŜna stosować tylko wtedy, gdy zapewniony jest 
odpływ wody brudnej do miejsc nie zagraŜających bezpośrednio 
zanieczyszczeniom wód płynących i stojących, 

− powierzchnie czyszczone mechanicznymi szczotkami rotacyjnymi powinny być 
zwilŜane wodą, aby zapobiec tworzeniu się wielkiej ilości pyłów i kurzu. Jeśli 
zamiatana powierzchnia nie moŜe być zwilŜona, w pobliŜu miejsca pracy szczotki 
mechanicznej nie powinno być innych stanowisk pracy, 

− czyszczenie spręŜonym powietrzem powinno rozpoczynać się od krawędzi 
połoŜonej od strony nawietrznej (z której wieje wiatr) i prowadzić stopniowo w 
kierunku przeciwległej krawędzi jezdni. Powstaje przy tym bardzo duŜa ilość 
kurzu, większa niŜ przy czyszczeniu szczotką mechaniczną i z tego powodu 
czyszczenie spręŜonym powietrzem dopuszcza się przede wszystkim na 
odcinkach poza obrębem osiedli i miast. 

5.3.4. Usunięcie zebranych zanieczyszczeń 

 Wydobyte zanieczyszczenia naleŜy ładować do: 
a) dowolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają 

nieprzyjemnych zapachów, 
b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną 

skrzynią, jeśli nieczystości po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące, 
i wywieźć je na składowisko odpadów. 
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6. kontrola jako ści robót 

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

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 W czasie wykonywania robót naleŜy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności 
oczyszczania nawierzchni, zgodnie z wymaganiami pktu 5, zwracając uwagę na: 
− poprawność zastosowanego sprzętu czyszczącego, 
− sposób wykonywania robót oczyszczających, 
− niezagraŜanie otaczającemu środowisku przez roboty oczyszczające, 
− właściwy sposób wywoŜenia zebranych zanieczyszczeń. 
6.3. Kontrola wykonanych robót 
 Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić wizualnie: 
− stan czystości jezdni, ścieków przykrawęŜnikowych i kratek ściekowych, zgodnie z 

wymaganiami pktu 5, 
− czystość powierzchni połoŜonych w pobliŜu miejsca robót, np. poboczy na które 

czasowo składano zanieczyszczenia, rowów do których mogły się dostać 
zanieczyszczenia oczyszczone prądem wody itp., 

− brak pozostałości zebranych zanieczyszczeń, które powinny być całkowicie 
wywiezione na składowisko odpadów. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia 
nawierzchni. 
8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1]  pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z   SST i wymaganiami InŜyniera, 
jeśli wszystkie   badania z zachowaniem wymagań pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 oczyszczenia nawierzchni obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie oczyszczenia nawierzchni, ścieków przykrawęŜnikowych i kratek 
ściekowych, 

- uporządkowanie zanieczyszczonego terenu, połoŜonego w pobliŜu miejsca robót, 
- zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 
- odwiezienie sprzętu, 
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- kontrolę i pomiary. 

10. przepisy zwi ązane 

Ogólne specyfikacje techniczne 
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00.00.00 
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2. D-03.01.03 Czyszczenie urządzeń odwadniających (przepusty, 
kanalizacja deszczowa, ścieki) 
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. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z czyszczeniem drogowych 
urządzeń odwadniających. 
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1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia 
robót zwi ązanych z oczyszczeniem i utrzymaniem w stanie stałe j 
dro Ŝności urz ądzeń odwadniaj ących, a mianowicie: 

a) ścieków przykrawęŜnikowych, 
b) kratek wpustowych, 
c) studzienek rewizyjnych i ściekowych, 
d) studzienek odwadniających mostowych, 
e) kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików, 
f) przepustów pod drogami i zjazdami, 
g) udraŜniania studni chłonnych, 
h) wylotów sączków podłuŜnych i poprzecznych, 
i) zbiorników odparowujących. 
 Utrzymanie urządzeń odwadniających w stałej droŜności ma decydujące 
znaczenie dla właściwego utrzymania dróg, ich trwałości i zabezpieczenia przed 
róŜnorodnymi uszkodzeniami. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Czyszczenie drogowego urządzenia odwadniającego - usuwanie naniesionego 
materiału zanieczyszczającego, w postaci piasku, namułu, błota, szlamu, liści, gałęzi, 
śmieci, itp., utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4 oraz z określeniami podanymi w pkcie 1.4 OST: D-03.01.01 
„Przepusty pod koroną drogi”, D-03.02.01 „Kanalizacja deszczowa”, D-03.03.01 
„Sączki podłuŜne”, D-03.04.01 „Studnie chłonne”, D-03.05.01 „Zbiorniki 
odparowujące”, D-06.02.01 „Przepusty pod zjazdami”, D-06.05.01 „Sączki 
poprzeczne w poboczu”,  D-08.05.00 „Ścieki”. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. materiały 

 Nie występują. 
3. SPRZĘT 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do czyszczenia urządzeń odwadniających 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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- szczotek mechanicznych, 
- zamiatarek samobieŜnych, 
- spręŜarek powietrza, 
- zmywarko-zamiatarek, 
- ładowarek czołowych, czerpakowych i innych, 
- zbiorników na wodę, 
- wciągarek ręcznych lub mechanicznych, 
- pomp wysokociśnieniowych, 
- samochodów specjalnych próŜniowo-ssących do czyszczenia kanałów, 

studzienek, przepustów, 
oraz przyrządów takich jak: 
- wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania 

osadu z osadników itp., 
bądź innego sprzętu zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 Preferuje się uŜycie sprzętu nie sprzyjającego powstawaniu kurzu, jak 
zmywarko-zamiatarek oraz szczotek wyposaŜonych w pochłaniacze pyłów. 

4. transport 

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

4.2. Środki transportu 
 Do wywiezienia zebranych zanieczyszczeń Wykonawca uŜyje środków 
transportowych spełniających wymagania określone w pkcie 5. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Oczyszczenie ścieków przykrawęŜnikowych 
 Oczyszczenie ścieków przykrawęŜnikowych moŜna wykonać: 
a) ręcznie, przy uŜyciu drobnego sprzętu, jak: grace stalowe, łopaty, szczotki, miotły, 

urządzenia do odspojenia stwardniałych zanieczyszczeń, 
b) mechanicznie, za pomocą szczotek rotacyjnych, zmywarko-zamiatarek itp. z 

ręcznym odspojeniem stwardniałych zanieczyszczeń i polewaniem wodą przy 
stosowaniu szczotek pracujących „na sucho”. 

 Ze ścieków, oprócz zanieczyszczeń luźnych, Wykonawca powinien usunąć 
wszelkie inne zanieczyszczenia, jak np. wyrastającą trawę, chwasty, pył itp. 
 Usunięte zanieczyszczenia naleŜy załadować na dowolne środki transportowe               
i wywieźć na składowisko odpadów. 

5.3. Oczyszczenie kratek wpustowych i studzienek 
 Wykonawca oczyści kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie, 
przy uŜyciu tzw.  sztyc i dłut,  a po oczyszczeniu i zdjęciu kratek dokona 
oczyszczenia studzienek ściekowych aŜ do spodu osadników. 
 Studzienki ściekowe mogą być oczyszczane ręcznie przy uŜyciu łopat i szufli 
do wyciągania osadu z osadników wpustów ulicznych lub przy uŜyciu samochodów 
specjalnych próŜniowo-ssących, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji, 
względnie przez oczyszczanie strumieniem wody pod ciśnieniem przy równoczesnym 
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przemywaniu kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików, którymi nagromadzone 
osady zostaną przeniesione poprzez kanały. 
 Studzienki rewizyjne zaleca się czyścić łącznie z kolektorami kanalizacyjnymi, 
metodami podanymi w pkcie 5.5, z ew. ręcznym odspojeniem stwardniałych 
zanieczyszczeń. 
 Wydobyte zanieczyszczenia naleŜy ładować do: 
a) dowolnych środków transportu, jeśli zanieczyszczenia nie wydzielają 

nieprzyjemnych zapachów, 
b) pojemników z hermetycznym wiekiem albo do samochodów z przykrywaną 

skrzynią, jeśli nieczystości po długim okresie zalegania są gnijące lub cuchnące, 
i wywieźć je na składowisko odpadów. 

5.4. Oczyszczenie kratek i wpustów ściekowych mostowych 
 Oczyszczenie kratek i wpustów ściekowych mostowych moŜna wykonać 
ręcznie za pomocą cienkich zaostrzonych narzędzi w kształcie płaskownika lub za 
pomocą wody pod ciśnieniem, tak aby zapewnić swobodny odpływ wody z jezdni 
mostu. 

5.5. Oczyszczenie kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików 
 Wykonawca dokona oczyszczenia przewodów kolektorów kanalizacyjnych                
i przykanalików za pomocą przeciągania przez przewody: linek ze szczotką lub 
tłokiem, wiader kanałowych, czyszczaków talerzowych, spiral kanałowych, 
skręcanych Ŝerdzi, motopomp przepuszczających silny strumień wody lub za pomocą 
specjalnych samochodów z urządzeniami ssąco-tłoczącymi do ciśnieniowego 
czyszczenia przewodów. 

5.6. Oczyszczenie przepustów pod drogami i zjazdami 
 Wloty i wyloty przepustów pod drogami i zjazdami naleŜy oczyścić z namułu, 
roślinności, liści lub innych zanieczyszczeń utrudniających spływ wody, ręcznie, za 
pomocą łopat, szpadli, siekier itp. DroŜność przewodów rurowych naleŜy zapewnić 
przy uŜyciu sprzętu wymienionego w pkt 5.5. 
 Zebrane zanieczyszczenia powinny być wywiezione dowolnym środkiem 
transportu na składowisko odpadów. 

5.7. UdroŜnienie studni chłonnych 
 UdroŜnienie studni chłonnych naleŜy wykonać ręcznie lub mechanicznie przy 
uŜyciu łopat lub ładowarek czerpakowych z zastosowaniem wciągarek, przez 
usunięcie najwyŜszej warstwy z piasku, zamulonej nagromadzonym osadem i 
namułem oraz zastąpienie jej nową warstwą z grubego piasku (i ew. z wymianą 
warstwy pośredniej               i najniŜszej, jeśli zostały zanieczyszczone lub naruszone 
przy udroŜnieniu), zgodnie z zasadami określonymi w OST D-03.04.01 „Studnie 
chłonne”. 
 Wybrany osad lub zuŜyty materiał filtracyjny naleŜy wywieźć dowolnym 
środkiem transportu na składowisko odpadów. 

5.8. Oczyszczenie wylotów sączków podłuŜnych i poprzecznych 
 Oczyszczenie polega na odkryciu wylotów sączków przez wycinkę roślinności, 
darniny lub innych zanieczyszczeń zgromadzonych przy wylotach. 
 Przy sączkach podłuŜnych, naleŜy ręcznie oczyścić kratkę wylotową cienkimi 
zaostrzonymi narzędziami i wybrać, z wnętrza końcowego odcinka rurociągu 
drenarskiego, nagromadzone zanieczyszczenia. 
 Przy większej ilości usuniętych zanieczyszczeń naleŜy je wywieźć dowolnym 
środkiem transportu na składowisko. 
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5.9. Oczyszczenie zbiorników odparowujących 

 Oczyszczenie zbiorników odparowujących polega na wykonaniu 
następujących robót: 
- usunięciu z powierzchni dna zbiornika porastającej roślinności, 
- zebraniu namułu z powierzchni dna zbiornika, 
- zebraniu z powierzchni dna zbiornika wszelkich innych zanieczyszczeń, jak 
śmieci, liście itp. 

 PowyŜsze roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu 
ładowarek, koparek lub spycharek. Zebrane zanieczyszczenia naleŜy wywieźć 
dowolnym środkiem transportu na składowisko odpadów. 
5.10. Składowiska odpadów 
 WywoŜenie zanieczyszczeń naleŜy dokonywać na składowiska odpadów, 
zlokalizowane na: 
- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich), 
- składowiskach własnych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami 

wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska. 
 Sposób i miejsce wywozu zanieczyszczeń powinny być określone w SST                   
i  zaakceptowane przez InŜyniera. 
 Jeśli InŜynier zezwoli na czasowe krótkotrwałe składowanie zanieczyszczeń w 
pobliŜu oczyszczonych urządzeń odwadniających, to miejsce składowania naleŜy 
wybrać w taki sposób, aby spływy deszczowe nie mogły przemieszczać 
zanieczyszczeń z powrotem do miejsc, z których je pobrano lub wprowadzać 
nieczystości do wód gruntowych                    i powierzchniowych. 

6. kontrola jako ści robót 

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

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 
 W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać ciągłą kontrolę 
poprawności oczyszczania urządzeń odwadniających, zgodnie z wymaganiami pktu 
5. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową oczyszczenia poszczególnych urządzeń 
odwadniających jest dla oczyszczenia: 
a) ścieków przykrawęŜnikowych - m (metr), 
b) kratek wpustowych, studzienek rewizyjnych i ściekowych - szt. (sztuka) 

oczyszczonej kratki i studzienki, 
c) kolektorów kanalizacyjnych i przykanalików - m (metr), 
d) przepustów - m (metr), 
e) studni chłonnych - szt. (sztuka), 
f) wylotów sączków - szt. (sztuka), 
g) zbiornika odparowującego - m2 (metr kwadratowy). 
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8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru  robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                   
i wymaganiami InŜyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. podstawa płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena jednostki obmiarowej (1 m, 1 szt.) obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- dostawę i pracę sprzętu do robót, 
- oczyszczenie odpowiedniego urządzenia odwadniającego, 
- zebranie i wywóz zanieczyszczeń, 
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy, 
- kontrolę i pomiary. 

10. przepisy zwi ązane 

 Nie występują. 
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miejskich i gminnych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy              z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg 
PN-S-06102 [21]  i obejmują OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z 
ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i 
podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych [31]. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4 oraz w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

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

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie podano w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 
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2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] 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 zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 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. 

  Wymagania  
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane 

śuŜel 
 

Badani
a 

 właściwości Podbudowa według 
  zas

ad-
nicz

a 

pom
oc-

nicza 

zas
ad-
nicz

a 

pom
oc-
nicz

a 

zas
ad-
nicz

a 

pom
oc-

nicza 

 

1 Zawartość ziarn od od 2         od od 2         od 2 od 2         PN-B-

 



93  
mniejszych niŜ 
0,075 mm, % 
(m/m) 

2 
do 
10 

do 
12 

2 
do 
10 

do 
12 

do 
10 

do 
12 

06714 
-15 [3] 

2 Zawartość 
nadziarna,                 
% (m/m), nie 
więcej niŜ 

5 10 5 10 5 10 PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie 
więcej niŜ 

35 45 35 40 - - PN-B-
06714 
-16 [4] 

4 Zawartość 
zanieczyszczeń 
organicznych, 
%(m/m), nie 
więcej niŜ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

PN-B-
04481 

[1] 

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

od 
30 
do 
70 

od 
30  
do 
70 

od 
30 
do 
70 

od 
30 
do 
70 

 
- 

 
- 

BN-
64/893

1 
-01 [26] 

6 Ścieralność w 
bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność 
całkowita po 
pełnej liczbie 
obrotów, nie 
więcej niŜ 
b) ścieralność 
częściowa po 1/5 
pełnej liczby 
obrotów, nie 
więcej niŜ 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

45 
 
 

40 

 
 
 
 

35 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 

40 
 
 

30 

 
 
 
 

50 
 
 

35 

 
 
 
 
 

PN-B-
06714 

-42 [12] 

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

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

8 Mrozoodporność, 
ubytek masy po 
25 cyklach 
zamraŜa- 
nia, %(m/m), nie 
więcej niŜ 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

 
5 

 
10 

PN-B-
06714 
-19 [7] 

9 Rozpad 
krzemianowy i 
Ŝela- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

PN-B-
06714 

-37 [10] 
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zawy łącznie, % 
(m/m), nie więcej 
niŜ 

PN-B-
06714 

-39 [11] 
10 Zawartość 

związków siarki w 
przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), nie 
więcej niŜ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

PN-B-
06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik 
nośności wnoś mie-
szanki kruszywa, 
%, nie mniejszy 
niŜ: 
a) przy 
zagęszczeniu IS ≥ 
1,00 
b) przy 
zagęszczeniu IS ≥ 
1,03 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

80 
120 

 
 
 

60 
- 

 
 
 

PN-S-
06102 

[21] 

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 

 Na warstwę odsączającą stosuje się: 
− Ŝwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
− piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 

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

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

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

2.3.6. Woda 

 NaleŜy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
3. sprz ęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposaŜonych w urządzenia dozujące 

wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o 
wilgotności optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 

miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 
ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 

„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 cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z 
wymaganiami norm przedmiotowych. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST                  
D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa” i OST 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

D

85

15   ≤  5  (1) 

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

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

d

90

50   ≤  1,2  (2) 

 
 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn 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 
 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 [1] 
(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 [29] powinien 
odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 
11. 

5.5. Odcinek próbny 
 JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co 
najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek 
próbny w celu: 
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− stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania 

kruszywa   jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu, 
− określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz 
sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do 
wykonywania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 
InŜyniera. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu 
odcinka próbnego przez InŜyniera.  

5.6. 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 jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST. 

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 ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
    stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna 

liczba 
badań na 
dziennej 

Maksymal
na 
powierzch
nia 
podbudow
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działce 

roboczej 
podbudow
y przy-
padająca 
na jedno 
badanie 
(m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 
m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 
1, pkt 2.3.2 

dla kaŜdej partii 
kruszywa i przy kaŜdej 

zmianie kruszywa 
 
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 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -
20%. 
 Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. 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 [27] 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. 

    
E

E

1

2   ≤   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. 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
podbudowy  podano w  tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 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 punktach na kaŜdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niŜ 
raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie spręŜyste 
 

 
co najmniej w dwóch 
przekrojach na kaŜde 1000 m 
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  

 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 BN-68/8931-04 [28].  
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 Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  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 ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoŜa 

 Grubość podbudowy nie moŜe się  róŜnić od grubości projektowanej o więcej 
niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

− moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w 
tablicy 4, 

− ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w 
tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudo

wa 
z 

kruszywa 
o 

wskaźnik
u wnoś nie 
mniejszy

m  

 
Wskaźnik 
zagęszcze
nia IS   nie 
mniejszy 

niŜ  

 

Maksymalne ugięcie 
spręŜyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł 
odkształ-cenia 

mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niŜ,   %  40 kN 50 kN od 
pierwszeg

o 
obciąŜeni

a E1 

od 
drugiego 
obciąŜeni

a E2 

60 
80 

1,0 
1,0 

1,40 
1,25 

1,60 
1,40 

60 
80 

120 
140 
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120 1,03 1,10 1,20 100 180 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  
określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie 
do głębokości co najmniej 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 OST 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
 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. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie, podano w OST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

10. przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-

12 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń obcych 

  3. PN-B-06714-
15 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
składu ziarnowego 

  4. PN-B-06714-
16 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
kształtu ziarn 

  5. PN-B-06714-
17 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
wilgotności 

  6. PN-B-06714-
18 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
nasiąkliwości 

  7. PN-B-06714-
19 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą bezpośrednią 

  8. PN-B-06714-
26 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości zanieczyszczeń organicznych 

  9. PN-B-06714-
28 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawartości siarki metodą bromową 

10. PN-B-06714-
37 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
rozpadu krzemianowego 

11. PN-B-06714-
39 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
rozpadu Ŝelazawego 

12. PN-B-06714-
42 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
ścieralności w bębnie Los Angeles 

13. PN-B-06731 śuŜel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo 
budowlane i drogowe. Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
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10.2. Inne dokumenty 
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - 

Warszawa 1997. 
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15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 
nawierzchni drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. 
Skład, wymagania i ocena zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i 

zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i 

nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-

08 
Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-
02 

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne 
łamane do nawierzchni drogowych 

26. BN-64/8931-
01 

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 
piaskowego 

27. BN-64/8931-
02 

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa 
przez obciąŜenie płytą 

28. BN-68/8931-
04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości 
nawierzchni planografem i łatą 

29. BN-70/8931-
06 

Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 
ugięciomierzem belkowym 

30. BN-77/8931-
12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy               z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie. 
 Ustalenia zawarte są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub 
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni 
drogowej. 
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1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 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 OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub 
Ŝwiru, spełniająca wymagania niniejszej specyfikacji. 
 Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego 
stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub Ŝwiru 
z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszych specyfikacji. 
Kruszywo łamane moŜe pochodzić z przekruszenia ziarn Ŝwiru lub kamieni 
narzutowych albo surowca skalnego. 
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 
domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST            
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 

3. sprz ęt 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. transport 

 Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. wykonanie robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w 
OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w 
OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
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 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, 
wapnem lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyŜej 70%, szczegółowe 
warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST                   
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

5.5. Odcinek próbny 
 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, 
zgodnie z zasadami określonymi w OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5.5. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w 
OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 

6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 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, zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne”              pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót 
podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa 
z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano 
w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej 
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
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− 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 zwi ązane 

 Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy              z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
 Ustalenia zawarte są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 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 
OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn Ŝwiru większych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST            D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 2.3.2. 

3. sprz ęt 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 3. 
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4. transport 

 Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. wykonanie robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem 
lub popiołami przy WP od 20 do 30% lub powyŜej 70%, szczegółowe warunki i wymagania 
dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST                   
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

5.5. Odcinek próbny 
 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, 
zgodnie z zasadami określonymi w OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 5.5. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 

6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 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, 
zgodnie z ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”              
pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w 
OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 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 zwi ązane 

 Normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 10. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy               z 
ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego 
mechanicznie. 
 Ustalenia zawarte są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 1.3. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. śuŜel wielkopiecowy - kruszywo otrzymane przez rozdrobnienie wolno ostudzonego 
ŜuŜla wielkopiecowego. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
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2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z ŜuŜla wielkopiecowego kawałkowego  stabilizowanego 
mechanicznie powinna być mieszanka kruszywa sortowanego i/lub kruszywa niesortowanego, spełniająca 
wymagania niniejszej specyfikacji. Kruszywo powinno pochodzić z przeróbki wolno ostudzonego ŜuŜla 
hutniczego.  Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek spieków 
metalicznych. Kruszywo nie moŜe zawierać składników zagraŜających środowisku lub zdrowiu. 
 Do wykonania podbudowy zasadniczej z ŜuŜla wielkopiecowego moŜna uŜyć dodatkowo kruszywa 
łamanego w celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia. 
 Do wykonania podbudowy pomocniczej z ŜuŜla wielkopiecowego moŜna uŜyć dodatkowo kruszywa 
naturalnego (piasku, pospółki i Ŝwiru) w celu uzyskania wymaganej krzywej uziarnienia. 

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST            D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo do podbudów z ŜuŜla wielkopiecowego kawałkowego powinno spełniać wymagania 
określone w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne”         pkt 2.3.2. 

3. sprz ęt 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. transport 

 Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. wykonanie robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 
 Przygotowanie podłoŜa powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa naleŜy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w OST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
  

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST                   
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

5.5. Odcinek próbny 
 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinki próbne, 
zgodnie z zasadami określonymi w OST  D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 5.5. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 
 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST  D-
04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 
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6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 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 wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi.  
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej 
OST. 

6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w 
OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 
 Właściwości ŜuŜla wielkopiecowego naleŜy badać dla kaŜdej partii ŜuŜla 
wielkopiecowego według tablicy 1 pkt 2.3.2. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.4. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 Zasady postępowania z wadliwymi  odcinkami podbudowy podano w OST                 D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
ŜuŜla wielkopiecowego  stabilizowanego mechanicznie. 

8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 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. 
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10. przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
1.   PN-B-23004        Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z ŜuŜla wielko- 
         piecowego kawałkowego. 
 Pozostałe normy i przepisy związane podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10. 
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania 
poprzecznego i podłuŜnego podbudowy tłuczniem. 
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1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem wyrównania podbudowy tłuczniem. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej 
warstwie w celu wyrównania jej nierówności w profilu poprzecznym i podłuŜnym. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
oraz w OST                        D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego”  pkt 1.4.  

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

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania wyrównania podbudowy tłuczniem 
 Do wyrównania podbudowy tłuczniem naleŜy stosować materiały spełniające 
wymagania określone w OST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 2. 
 

3. sprz ęt 

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

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Do wykonania wyrównania podbudowy tłuczniem Wykonawca powinien 
dysponować sprzętem określonym w OST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia 
kamiennego” pkt 3. 

4. transport 

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

4.2. Transport materiałów 
 Transport tłucznia i klińca do wykonania wyrównania tłuczniem powinien 
spełniać wymagania określone w OST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia 
kamiennego” pkt 4. 
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5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrównania tłuczniem 
 Przed przystąpieniem do wykonania wyrównania, powierzchnia podbudowy 
powinna zostać oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń, zgodnie z OST D-
04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” pkt 5. 
 Powierzchnia podbudowy tłuczniowej lub podbudowy z kruszyw przewidziana 
do wyrównania, powinna zostać przed układaniem warstwy wyrównawczej 
zoskardowana na głębokość 7 cm. W miejscach gdzie grubość warstwy 
wyrównawczej jest mniejsza od grubości minimalnej warstwy wyrównawczej, 
istniejącą podbudowę naleŜy wzruszyć na taką głębokość, aby wraz z przewidywaną 
warstwą wyrównawczą zapewniła po zagęszczeniu jej stabilność. 
 Prace pomiarowe powinny  być wykonane w sposób umoŜliwiający wykonanie 
wyrównania podbudowy zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania wyrównania podbudowy powinny 
być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie 
robót przez Wykonawcę. 
 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 linki do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niŜ co 10 m.  

Po wytyczeniu wyrównania podbudowy naleŜy ustawić wzdłuŜ istniejącej 
podbudowy prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle warstwę 
wyrównawczą podbudowy w stanie niezagęszczonym. Prowadnice winny być 
ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się w czasie układania i 
zagęszczania kruszywa. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 
 Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej z tłucznia nie moŜe być 
po zagęszczeniu mniejsza od największego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwę 
wyrównawczą z tłucznia układa się według zasad określonych w OST D-04.04.04 
„Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 5. 

5.4. Odcinek próbny 
 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, 
zgodnie z określonymi zasadami w OST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia 
kamiennego” pkt 5. 

6. kontrola jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w OST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia 
kamiennego”  pkt 6. 
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6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania 
wyrównania podbudowy podano w OST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia 
kamiennego”   pkt 6. 

6.4.Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania 
podbudowy 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
wykonanego wyrównania powinny być zgodne z określonymi dla podbudowy w OST             
D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego”  pkt 6. 
 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego kruszywa. 

8. odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy naleŜą do robót 
ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8.2. 

9. podstawa płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m3 wyrównania podbudowy tłuczniem obejmuje: 
− transport materiału na plac budowy, 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie tłucznia, 
− rozłoŜenie kruszywa klinującego, 
− zagęszczenie rozścielonego i wyrównanego kruszywa, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
10. przepisy zwi ązane 

 Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania tłuczniem są podane w 
OST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego”   pkt 10. 
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania 
poprzecznego i podłuŜnego podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie. 
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1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem wyrównania podbudowy: 
a) kruszywami łamanymi stabilizowanymi mechanicznie, 
b) ŜuŜlem wielkopiecowym stabilizowanym mechanicznie. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej 
warstwie w celu wyrównania jej nierówności w profilu poprzecznym i podłuŜnym. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
oraz w OST                        D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 1.4.  

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

2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania wyrównania podbudowy kruszywem 
stabilizowanym 

       mechanicznie  

 Do wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie naleŜy 
stosować materiały spełniające wymagania określone w: 
OST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2, 
OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” 
pkt 2, 
OST D-04.04.03 „Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego 
mechanicznie” 
                             pkt 2. 

2.3. Składowanie materiałów 
 Kruszywa uŜywane do robót naleŜy składować w zasiekach materiałowych na 
podłoŜu utwardzonym, dobrze odwodnionym w warunkach zabezpieczających je 
przed zmieszaniem z innymi gatunkami kruszyw i frakcjami. 
 Materiał w okresie składowania nie moŜe ulec zanieczyszczeniu. 

3. sprz ęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Do wykonania wyrównania podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym 
mechanicznie Wykonawca powinien dysponować sprzętem określonym w OST D-
04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3. 

4. transport 

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

4.2. Transport materiałów 
 Transport kruszyw powinien spełniać wymagania określone w OST D-
04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne”  pkt 4. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Zasady i warunki wytwarzania mieszanki kruszywa powinny spełniać 
wymagania określone w OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie” pkt 5. 
 

5.3.  Przygotowanie  powierzchni   podbudowy    do   wyrównania   kruszywem  
        stabilizowanym mechanicznie  

 Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania powierzchnia podbudowy 
powinna zostać oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń, zgodnie z OST D-
04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” pkt 5. 
 Powierzchnia podbudowy tłuczniowej lub z kruszyw przewidziana do 
wyrównania powinna zostać przed układaniem warstwy wyrównawczej 
zoskardowana na głębokość 7 cm, co pozwoli na właściwe związanie wykonanej 
warstwy wyrównawczej z istniejącą podbudową. 
 Prace pomiarowe powinny  być wykonane w sposób umoŜliwiający wykonanie 
wyrównania podbudowy zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania wyrównania podbudowy powinny 
być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie 
robót przez Wykonawcę. 
 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 linki do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niŜ co 10 m. 

 Po wytyczeniu wyrównania podbudowy naleŜy ustawić wzdłuŜ istniejącej 
podbudowy prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle warstwę 
wyrównawczą podbudowy w stanie niezagęszczonym. Prowadnice winny być 
ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się w czasie układania i 
zagęszczania kruszywa. 



121  
5.4. Odcinek próbny 

 O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, 
zgodnie z zasadami określonymi w OST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.5. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie nie moŜe być po zagęszczeniu mniejsza od 
największego wymiaru ziarna w kruszywie.  Warstwę wyrównawczą z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie układa się i zagęszcza według zasad określonych w 
OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” 
pkt 5 oraz  OST D-04.04.03 „Podbudowa z ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego 
mechanicznie” pkt 5. 

6. kontrola jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 6 oraz  OST D-04.04.03 „Podbudowa z 
ŜuŜla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie”  pkt 6. 

6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania 
wyrównania podbudowy podano w OST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.4.Wymagania dotyczące cech geometrycznych wykonanego wyrównania 
podbudowy 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
wykonanego wyrównania powinny być zgodne z określonymi dla podbudowy w OST            
D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.         

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie. 

8. odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy naleŜą do robót 
ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8.2. 

9. podstawa płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m3 wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym 
mechanicznie obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− transport materiału na plac budowy, 
− przygotowanie mieszanki, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej. 
10. przepisy zwi ązane 

 Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania kruszywem 
stabilizowanym mechanicznie są podane w OST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. 
Wymagania ogólne”  pkt 10. 
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Zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych niniejsza ogólna 
specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę sporządzenia szczegółowej 
specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
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miejskich i gminnych. 
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BranŜowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. z 

o.o. 
03-802 Warszawa, ul. Skaryszewska 19, tel./fax (0-22) 818-58-29 

Konsultacje: 
Wydział Budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie 

Treść ogólnej specyfikacji technicznej jest aktualna na dzień 30 kwietnia 1998 r. 
Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej naleŜy ewentualnie 
uaktualnić przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
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NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

OST - ogólna specyfikacja 
techniczna 

SST - szczegółowa specyfikacja 
techniczna 

 Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze ścinaniem i uzupełnianiem 
poboczy gruntowych. 

1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 
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1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze ścinaniem zawyŜonych poboczy i uzupełnianiem zaniŜonych 
poboczy. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego 
zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i 
wykorzystywana do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. 

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy 
połoŜone poza pasem drogowym. 

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

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

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

3. SPRZĘT 

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

3.2. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej OST 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych, 
− równiarek z transporterem (ścinarki poboczy), 
− równiarek do profilowania, 
− ładowarek czołowych, 
− walców, 
− płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 
− przewoźnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów 

 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej OST, moŜna korzystać z 
dowolnych środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Ścinanie poboczy 
 Ścinanie poboczy moŜe być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub 
sprzętem mechanicznym wg pkt 3.2. 
 Ścinanie poboczy naleŜy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi 
nawierzchni, zgodnie z załoŜonym w dokumentacji projektowej spadkiem 
poprzecznym. 
 Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy naleŜy wywieźć na 
odkład. Miejsce odkładu naleŜy uzgodnić z InŜynierem. 
 Grunt pozostały w poboczu naleŜy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, 
doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić. 
 Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien 
wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 

5.3. Uzupełnianie poboczy 
 W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniŜenia w poboczach 
naleŜy je uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego 
zostały pobocza wykonane. 
 Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, naleŜy spulchnić na 
głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułoŜyć 
w nim warstwę materiału uzupełniającego w postaci mieszanek optymalnych 
określonych w OST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotność 
optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego mieszanek naleŜy określić 
laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 
 Zagęszczenie ułoŜonej warstwy materiału uzupełniającego naleŜy prowadzić 
od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do 
zagęszczania musi być zaakceptowany przez InŜyniera. Zagęszczona powierzchnia 
powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny zgodny z załoŜonym w 
dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub 
zagęszczarek. 
 Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien 
wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów 
proponowanych do uzupełnienia poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki 
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według OST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe”, OST D-05.01.01 „Nawierzchnia 
gruntowa naturalna”. 

6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót  
podano w tablicy 1. 
 
 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki 
uzupełniającej 

2 próbki 

2 Wilgotność optymalna 
mieszanki uzupełniającej 

2 próbki 

3 Wilgotność optymalna gruntu w 
ściętym poboczu 

2 próbki 

4 Wskaźnik zagęszczenia na 
ścinanych lub uzupełnianych 
poboczach 

2 razy na 1 km 

6.4. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych 
poboczy 

 Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m 

2 Równość podłuŜna co 50 m 
3 Równość poprzeczna  

 

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy 

 Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową,             
z tolerancją ± 1%. 

6.4.2. Równość poboczy 

 Nierówności podłuŜne i poprzeczne naleŜy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-
68/8931-04 [2].  Maksymalny prześwit pod łatą nie moŜe przekraczać 15 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

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

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoŜa, 
− odwiezienie gruntu na odkład, 
− dostarczenie materiału uzupełniającego, 
− rozłoŜenie materiału, 
− zagęszczenie poboczy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1.  PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
2.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 
i łatą 
3.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

10.2. Inne materiały 
4. Stanisław Datka, Stanisław Luszawski: Drogowe roboty ziemne. 
 
 


