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D-M.00.00.00.     Wymagania ogólne 
1. WSTĘP 
1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące  wykonania i odbioru robót 
związanych z przebudową drogi gminnej. 
1.2.   Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu oraz realizacji na przebudowie drogi gminnej w Bartodziejach. 
1.3.   Zakres robót obj ętych SST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne  dla   robót   objętych 
szczegółowymi specyfikacjami asortymentowymi. 
1.4.   Określenia podstawowe  
UŜyte w  SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć następująco: 
1.4.1.  Budowla drogowa – obiekt budowlany niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową 
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 
1.4.2.  Chodnik  – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszego i 
odpowiednio utwardzony. 
1.4.3.  Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący 
do  notowania wydarzeń zaistniałych  w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innych korespondencji technicznych pomiędzy Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawcą i Projektantem. 
1.4.4.  „In Ŝynier” – osoba prawna lub fizyczna w tym równieŜ pracownik Zamawiającego wyznaczona przez 
Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, 
oraz postanowieniami warunków umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane – 
InŜynierem określa się Inspektora Nadzoru – Koordynatora). 
1.4.5.   Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.                                                                                                                    
1.4.6.  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.7.  Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie 
1.4.8.   Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia                
1.4.9.   Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ogranicz. koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.10.  Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim kontr. nawierzchni. 
1.4.11.  Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy. 
1.4.12. Kosztorys ślepy – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
1.4.13. Ksi ęga obmiarów – akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
1.4.14. Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.15.  Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową                
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez InŜyniera. 
1.4.16.  Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
• warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
• warstwa wi ąŜąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.                                                                  
• warstwa wyrównawcza – warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni 
• podbudowa – dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. 

Podbudowa moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej 
• podbudowa zasadnicza – dolna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni.  

MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
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• Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

1.4.17.   Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 
1.4.18.  Pas drogowy  – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.19.  Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, słuŜące jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.20.   Podło Ŝe – grunt rodzimy lub nasypowy leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.21.   Polecenie In Ŝyniera (Inspektora Nadzoru) – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera (Inspektora Nadzoru), w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  
związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.22.   Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.23.  Projekt oznakowania i organizacji ruchu – sposób organizacji ruchu drogowego i pieszego na czas 
prowadzenia robót w pasie drogowym, przygotowany, uzgodniony i zatwierdzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Infrastruktury z dnia 23.09.2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003r Nr 177, poz. 1729). 
1.4.24.  Przedsi ęwzięcie budowlane – przebudowa drogi na odcinku od km 0+0,00 do km 5+347,66 (od drogi 
wojewódzkiej nr 733 w Skaryszewie do miejscowości Wólka Twarogowa), oraz budowa drogi na odcinku od km 
5+347,66 do km 7+150.   
1.4.25.  Przepust – obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.26.   Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.27.   Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca przedsięwzięcie zgodnie z warunkami umowy. 
1.4.28.  Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. 
Zadanie moŜe polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 
1.4.29.   „Zamawiaj ący” – kaŜdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający zamówienia na 
podstawie ustawy z 28 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych. 
1.5.   Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową 
(gdy jest wymagana), SST i poleceniami InŜyniera (Inspektora Nadzoru). 
1.5.1.   Przekazanie placu budowy – Zamawiający w terenie określonym w dokumentach kontraktowych 
przekaŜe Wykonawcy: 

- plac budowy 
- dziennik budowy i księgę obmiarów 

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. 
1.5.2.   Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST – Dokumentacja projektowa, SST oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część kontraktu a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej 
dokumentacji. 
-  W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
waŜności: 
  1/  SST 
  2/  Dokumentacja projektowa 
-  Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych powinien 
powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
-  Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
-  Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST są uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału tolerancji określonego w odpowiedniej SST. 
-  Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  z określonymi 
wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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-  W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i SST, to takie 
materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy.  
1.5.3.   Zabezpieczenie placu budowy – Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na 
placu budowy i do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robót aŜ do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy przygotowanie, uzgodnienie i zatwierdzenie projektu 
oznakowania i organizacji ruchu na czas robót prowadzonych w pasie drogowym. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał, tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenie, 
oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, zapory itp.) zgodnie z w/w projektem oznakowania i organizacji ruchu, 
oraz podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i zachowania bezpieczeństwa. 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, tablice informacyjne i inne zarządzenia zabezpieczające 
powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w 
cenę kontraktową i nie podlega odrębnej zapłacie. 
1.5.4.   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w 
czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności 
Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
• miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być zlokalizowane by nie 

powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym, 
• plac budowy i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej, 
• powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz szkodliwymi substancjami 

- przekroczeniami norm zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
- moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpo Ŝarowa – Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpoŜarowej i utrzymywać wymagany sprzęt przeciwpoŜarowy. Materiały łatwopalne powinny być 
składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
1.5.6. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej – Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za 
ochronę urządzeń uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., których połoŜenie 
było wskazane przez Zamawiającego.  Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiającego odnośnie 
dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie placu budowy oraz powiadomić o zamiarze przystąpienia do 
robót w pobliŜu tych urządzeń ich właścicieli oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca 
zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. Koszty ewentualnych napraw 
zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń w związku z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze. Uszkodzenia instalacji i 
urządzeń podziemnych niewskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe 
bez winy Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. 
1.5.7.   Bezpiecze ństwo i higiena pracy – Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać 
wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach   
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i sprzęt oraz odzieŜ ochronną 
dla  osób zatrudnionych na budowie a takŜe zapewnić bezpieczeństwa publiczne. Koszty zapewnienia 
powyŜszych wymagań są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.8.   Ochrona i utrzymanie robót – W ykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia uŜywane do robót od chwili rozpoczęcia aŜ do zakończenia i odbioru robót. Budowla 
drogowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w zadawalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie z 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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 jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas robót. 
2. MATERIAŁY . 
2.1.   Źródła uzyskania materiałów 
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Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z odpowiednim 
wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót Wykonawca, w terminie ustalonym przez InŜyniera, powinien mu 
przedstawić informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane świadectwa badań 
laboratoryjnych i próbki materiałów do zatwierdzenia. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, Ŝe 
wszystkie materiały z tego źródła będą dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest na bieŜąco 
prowadzić badania w celu udokumentowania, Ŝe materiały pochodzące z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania odpowiedniej SST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później 
zmieniony bez zgody InŜyniera. Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, naleŜy dostarczyć reprezentatywne 
próbki do laboratorium Zamawiającego co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót. 
2.2.   Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
miejscowych, w tym równieŜ ze źródeł wskazanych przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
InŜynierowi dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Koszty związane z 
pozyskaniem materiałów do robót ponosi Wykonawca. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 
ukopów i miejsc pozyskania kruszyw powinny być składowane    w hałdach i wykorzystane przy zasypce lub do 
rekultywacji. Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone 
do wyrobisk. Skarpy powinny mieć nachylenie zbliŜone do ukształtowania otaczającego terenu. Nakład powinien 
być równomiernie rozłoŜony a obszar wyrobiska pokryty roślinnością. Eksploatacja źródła materiałów powinna 
być zgodna z regulacjami prawnymi  obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3.   Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych  metod produkcyjnych z wymaganiami. MoŜe on równieŜ podbierać próbki materiałów w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 
W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnione: 

- wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji kontraktu, 

- pomoc i współpracę producenta oraz Wykonawcy. 
2.4.   Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 
właściwie złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów.  
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składania i przechowywania materiałów, zapewniające 
zachowanie ich jakości i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami odpowiednich SST. Ponadto 
powinny być one dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów, 
po zakończeniu robót powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
2.6.   Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera (Inspektora Nadzoru) 
 o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 
3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą  Wykonawcy i odpowiadać pod 
względem typów i ilości: SST, projektowi organizacji robót lub ustaleniom InŜyniera. Ilość i wydajność sprzętu 
powinna gwarantować wymaganą jakość oraz terminowość wykonania robót. Sprzęt powinien być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien równieŜ dysponować sprawnym sprzętem 
rezerwowym. Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia niegwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez 
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość przewoŜonych materiałów i wykonywanych robót. Liczba i rodzaj środków transportu 
powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniami Zamawiającego w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na drogach publicznych 
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pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu i 
niezaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, na jego polecenie powinny być usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 
5. WYKONYWANIE  ROBÓT.  
5.1.   Ogólne zasady wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, za jakość materiałów i 
robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową (gdy jest wymagana), SST i poleceniami InŜyniera 
(Inspektora Nadzoru). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich robót zgodnie z dokumentacją projektową lub pisemnymi poleceniami InŜyniera. 
Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości 
materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji 
projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Decyzje 
Inspektora Nadzoru podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania sformułowane w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót. Inspektor Nadzoru jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót oraz 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane w 
terminie przez niego ustalonym, pod groźbą zatrzymania robót, a  skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT. 
6.1.   Program  zapewnienia  jako ści.  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót kontraktowych zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST. 
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a)   ogólną część opisową obejmującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenie robót 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
• sposób zachowania warunków BHP 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system 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 prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań laboratoryjnych, pomiarów kontrolnych, 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru. 
b)   szczegółową część opisową dla kaŜdego asortymentu robót obejmującą: 

• wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy sterujące                  
i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do załadunku i magazynowania materiałów 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, 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 nieodpowiadającymi wymaganiom. 
6.2.   Zasady kontroli jako ści robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien zapewnić odpowiedni, 
zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie   i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy powinny posiadać aktualne świadectwo legalizacji i odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm dotyczących metod badań. Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do 
laboratorium w celu inspekcji oraz moŜliwość uczestnictwa w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. 
Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zgodnie z SST 
asortymentowymi. W przypadku gdy nie zostały one tam określone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny 
zakres kontroli. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
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6.3.   Pobieranie próbek.  
Próbki pobierane losowo a Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
6.4.   Badania i pomiary. 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
6.5.   Raporty z bada ń. 
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na Ŝyczenie Inspektora 
Nadzoru. Inspektor Nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na podstawie badań własnych. 
6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
W celu oceny jakości robót Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić mu w tym 
względzie wszelką potrzebną pomoc. Inspektor Nadzoru przy ocenie jakości robót, opiera się wyłącznie na 
badaniach własnych. W przypadkach spornych lub wątpliwych, jeŜeli wyniki tych badań wykaŜą rozbieŜność z 
wynikami badań Wykonawcy, Inwestor zleci badanie niezaleŜnemu laboratorium a koszty pokryje Wykonawca. 
6.7.   Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń. 
W przypadku materiałów, dla których SST wymagają atestów, kaŜda partia dostarczona na budowę powinna  
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem badań jakości materiałów 
przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. Produkty przemysłowe powinny posiadać 
atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych, przez nich badań. Kopie 
wyników tych badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt 
kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach muszą posiadać waŜną legitymację wydaną 
przez upowaŜnioną instytucję. 
6.8.  Dokumenty budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje: 
• dziennik budowy 
• księgi obmiaru 
• dokumentację laboratoryjną (dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze, wyniki badań kontrolnych) 

• inne dokumenty jak: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
- protokóły przekazania placu budowy 
- protokóły z narad i ustaleń 
- protokóły odbioru robót 
- umowy cywilno-prawne 
- korespondencja dotycząca budowy 

Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na kaŜde jego Ŝyczenie. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
7.  OBMIAR  ROBÓT   
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie 
ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru po wcześniejszym 
pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzonych robót. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do 
księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach, podanych  w ślepym kosztorysie lub SST nie 
uwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
7.2.   Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów.  
Dla projektowanych elementów zadania kontraktowego o ile nie określono inaczej, pomiary dokonywane będą w 
obowiązujących jednostkach długości, objętości, ilości, cięŜaru. Pojazdy uŜywane do przewoŜenia materiałów, 
których obmiar następuje na podstawie masy materiału na pojeździe, powinny być waŜone co najmniej raz 
dziennie. Obmiar następuje w punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień 
załadowania pojazdów i w przypadku stwierdzenia, Ŝe objętość materiału przewoŜona danym pojazdem jest 
mniejsza od wcześniej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej 
kontroli zostanie odpowiednio zredukowana. Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. W 
przypadku elementów standaryzowanych np. profile walcowe, drut, rury itp., - podstawą obmiaru będą jednostki 
podane w ateście producenta. 
Drewno, woda – mierzone będą w metrach sześciennych. 
Cement, wapno – w megagramach. 
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Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych i (lub) SST. 
7.3.   Urządzenia i sprz ęt pomiarowy.  
Powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i posiadać waŜne świadectwa legalizacji i być 
utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.                                                                                                                       
7.4.   Wagi i zasady wa Ŝenia.  
JeŜeli zastosowana metoda obmiaru wymaga waŜenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości                    
i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wykonawca moŜe uŜywać publicznych urządzeń wagowych posiadających waŜne świadectwa legalizacji. 
7.5.   Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem  robót a takŜe w przypadku 
dłuŜszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie 
ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu – przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
8. ODBIÓR  ROBÓT. 
8.1.   Podział odbiorów  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór częściowy, 
• odbiór ostateczny, 
• odbiór pogwarancyjny. 
8.2.   Odbiór  robót  zanikaj ących  i  ulegaj ących  zakryciu  
Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umoŜliwiającym usunięcie wad i usterek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy a 
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet badań i pomiarów wymaganych przez SST asortymentowe. 
Badania i pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w 
obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlegają 
sprawdzeniu przez laboratorium Zamawiającego. Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych 
przez Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych. PowyŜszy zapis nie 
dotyczy robót ulegających zakryciu na drogach kategorii ruchu KR4 i KR3, dla których wszystkie badania i 
pomiary do odbioru robót wykonuje laboratorium Zamawiającego. Próby do badań odbiorczych i 
sprawdzających dostarcza do laboratorium Zamawiającego Inspektor Nadzoru. 
8.3.   Odbiór cz ęściowy robót  
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem naleŜnego wynagrodzenia. Odbioru 
częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Zasady odbioru ostatecznego: 
• zakończenie robót musi być potwierdzone wpisem  Inspektora Nadzoru do dziennika budowy. 
Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie robót: 

- wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badań i pomiarów wymaganych przez 
specyfikacje sortymentowe do odbioru ostatecznego robót, 

- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów. 
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym sprzętem, na 
próbkach wykonanych przez Inspektora Nadzoru, w miejscach przez niego wskazanych. Próby badań dostarcza 
do laboratorium Inspektor Nadzoru. 
• odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie 
• odbioru ostatecznego dokonuje Odbierający wyznaczony przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy 
• Odbierający w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie przedłoŜonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 

• w czasie odbioru ostatecznego Odbierający zapoznaje się równieŜ z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

• Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót jeŜeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach 
jest zgodna z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego. 

8.5.   Dokumenty do odbioru ostatecznego  
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową (jeśli była wymagana) z naniesionymi zmianami, 
• SST na poszczególne asortymenty robót, 
• dziennik budowy i księgi obmiaru, 
• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów i badań kontrolnych, 

wykonanych zgodnie z SST, atesty na materiały i produkty przemysłowe, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów wymaganych przez SST dla 

poszczególnych asortymentów robót, 
• sprawozdanie techniczne zawierające: zakres i lokalizację robót, wykaz zmian w stosunku do dokumentacji 

projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Odbierający stwierdzi, Ŝe roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to w porozumieniu  z 
Wykonawcą ustali ponowny termin odbioru. 

8.6.   Badania i pomiary laboratorium Zamawiaj ącego 
Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez Inspektora Nadzoru: 
• przed rozpoczęciem robót: badania materiałów przewidzianych do wbudowania 
• w trakcie robót: badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
• badania sprawdzające do odbioru robót zanikających, których zakres i częstotliwość określają specyfikacje 
asortymentowe, 
• badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym przez specyfikacje. 
8.7.   Odbiór pogwarancyjny  
Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym  i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego. 
9. WARUNKI  PŁATNO ŚCI 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarów 
ustalona dla danej pozycji  ślepego  kosztorysu. 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 
• robociznę bezpośrednią 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprawdzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, 
montaŜ, demontaŜ na stanowisku pracy) 
• koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty 
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, oznakowania robót i organizacji ruchu, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę, ekspertyzy, 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 obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku 
VAT. 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
1. Przepisy podane są w asortymentowych SST. 

D. 01.00.00  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.01.  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1.  WSTĘP 
1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem 
przebiegu trasy drogi i jej punktów wysokościowych, sporządzeniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
drogi gminnej  w Bartodziejach . 
1.2.    Zakres stosowania ST 
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.    Zakres Robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami 
umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie przebiegu trasy. 
Zakres robót pomiarowych obejmuje: 
• wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy   i punktów wysokościowych (reperów 
roboczych załoŜonych w terenie dowiązanych do reperów państwowych), 
• wykonanie pomiarów sprawdzających istniejącego terenu i nawierzchni, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami 
• wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
• wyznaczenie roboczego pikietaŜu trasy, 
• oznaczenie pikietaŜu w sposób trwały oraz uszkodzonych punktów na bieŜąco do końca okresu 
gwarancyjnego, 
• opracowanie powykonawczej istniejącej osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysokościowym.  
1.4.   Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi 
w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5.   Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2.  MATERIAŁY  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.1.   Rodzaje materiałów 
Do stabilizacji punktów trasy naleŜy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 – 0,08m i długości około 0,30m a 
dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5mm i długości  0,04 – 0,05m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej 
naleŜy stosować materiały zgodne z Instrukcjami technicznymi G1 i G2. 
3.  SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.1.   Sprzęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity, tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
4.  TRANSPORT 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.1.   Transport sprz ętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.1.   Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca, zgodnie z ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”, powinien 
przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów 
roboczych. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót i wynieść punkty główne w 
teren. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Kierownika Projektu o jakichkolwiek błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu i nawierzchni jezdni 
określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu i nawierzchni jezdni. JeŜeli 
Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w 
Dokumentacji Projektowej, to powinien poinformować o tym Kierownika Projektu. Wszystkie roboty dodatkowe, 
wynikające z róŜnic rzędnych podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych rzeczywistych zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Kierownika Projektu 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 Kierownika Projektu. Punkty 
wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy uŜyciu materiałów 
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wymienionych w pkt. 2, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych połoŜonych poza granicą robót. 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 Kierownika Projektu. Wykonawca powinien uzupełnić wytyczenie 
osi drogi punktami dodatkowymi nie rzadziej niŜ co 100m. Przesuniecie punktów wytyczonej osi drogi w 
stosunku do osi projektowanej nie powinno być większe od ± 5cm. Rzędne wysokościowe punktów osi naleŜy 
wyznaczyć z dokładnością do ± 1cm w stosunku do rzędnych określonych   w  Dokumentacji Projektowej. 
Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był 
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów stałych. Wykonawca robót winien 
przedstawić Kierownikowi Projektu szkic wytyczonej trasy drogi oraz spis i sytuację załoŜonych reperów 
roboczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. 
5.2.   Odtworzenie osi trasy - Tyczenie osi trasy drogowej naleŜy wykonać w oparciu o Dokumentację 
Projektową, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach 
głównych i w punktach pośrednich (kierunkowych) w odległości zaleŜnej od charakterystyki terenu i 
ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuac. wytyczonej osi trasy 
w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moŜe być większe niŜ 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy 
naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji 
Projekt. Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.1. 
5.3.   Wyznaczenie przekrojów poprzecznych - Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje 
wyznaczenie krawędzi koryta jezdni i chodników, rowów na powierzchni terenu zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Do wyznaczania krawędzi koryta naleŜy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między 
palikami naleŜy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Profilowanie przekrojów 
poprzecznych musi umoŜliwiać wykonanie koryta jezdni i chodników, rowów o kształcie zgodnym z 
Dokumentacją Projektową. 
5.4.   Przeniesienie osnowy geodezyjnej - Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicę robót wraz z 
odtworzeniem wysokościowym moŜe być wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki 
geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi być wykonane przed przystąpieniem do robót. 
5.5.   Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza - W oparciu o poligonizację państwową i osnowę naleŜy 
wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wykonanego odcinka drogi, 
nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.1.   Wytyczenie osi trasy drogowej - Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i 
punktów wysokościowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5. 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.1.   Jednostka obmiarowa - Jednostką obmiarową odtworzenia trasy jest 1 kilometr a przeniesienia punktu 
osnowy geodezyjnej jest 1 sztuka. 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.1.   Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Kierownikowi 
Projektu. 
 
9.  PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.1.   Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
• przygotowanie  i oznakowanie robót 
• wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
• wykonanie pomiarów sprawdzających istniejącego terenu i nawierzchni, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
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• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 
odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 Cena jednostkowa przeniesiona 1 punktu osnowy geodezyjnej obejmuje: 
• przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej III klasy poza granicę pasa robót 
• odtworzenie wysokościowe 
• obliczenie współrzędnych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
4. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
5. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
6. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne                      

i kartograficzne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.03.01.01/03   PRZEPUSTY  POD  ZJAZDAMI 
1.  WSTĘP 
1. 1.   Przedmiot  Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem przepustów rurowych pod zjazdami do gospodarstw i na pola na przebudowie 
drogi gminnej w Bartodziejach.  
 1.2.   Zakres stosowania ST 
Szczegółowa Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3.   Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
przepustów rurowych φ 40 cm pod zjazdami do gospodarstw i na pola i φ 50 cm pod drogą. 
1.4.   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”,  pkt 1. 
1.5.   Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.  
2.  MATERIAŁY  
2.1.   Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2.   Materiały do wykonania przepustów 
Materiałami do wykonania przepustów z typowych prefabrykowanych rur betonowych wg zakresu podanego               
w Dokumentacji Projektowej i w oparciu o Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) Karty 03.92 i 
03.95 są: 
− prefabrykaty rurowe o średnicy 40 cm, 
− prefabrykowane ścianki czołowe dla rur d=400mm 
− kruszywo do betonu, 
− cement, 
− woda, 
− pospółka, 
− drewno, 
− materiały izolacyjne, 
− humus, 
− nasiona traw. 
2.2.1.    Prefabrykaty rurowe – Prefabrykaty rurowe naleŜy wykonać z betonu klasy co najmniej B-30. 
Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i KPED. 
Wymiary prefabrykatów powinny mieścić się w granicach tolerancji wg BN-74/8935-04, odchyłki wymiarów nie 
powinny przekraczać: 
• długość prefabrykatów ± 5 mm, 
• grubość ścian prefabrykatów + 4mm, -2 mm, 
• gabaryt otworu ± 5 mm. 
Powierzchnie elementów prefabrykowanych powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory 
jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm. Krawędzie 
styków montaŜowych powinny być bez szczerb. Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na 
wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłoŜu. Do produkcji elementów prefabrykowanych naleŜy 
stosować mieszankę betonową zgodnie z wymaganiami normy   PN-88/B-06250. 
2.2.2.   Kruszywa do betonu  – Kruszywo powinno spełniać wymagania PN-86/B-06712. 
2.2.3.   Cement  – Cement do betonu portlandzki zwykły bez dodatków „45” do betonu klasy B-30. Cement 
powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-30000. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z normą 
BN-88/6731-08. 
2.2.4.  Woda – Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwość, powinna być „odmiany 1” 
zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. 
2.2.5.  Pospółka – Pospółka do wykonania ławy pod ułoŜenie rur przepustu, powinna spełniać wymagania 
normy   PN-88/B-06712.  
2.2.6. Drewno na deskowanie – Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonywaniu betonowych ścianek 
czołowych przepustu powinno odpowiadać wymaganiom norm PN-75/D-96000 i PN-92/D-95017. 
2.2.7. Materiały izolacyjne – Do wykonania izolacji przepustów naleŜy stosować materiały posiadające 
aprobatę techniczną lub świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta: 
Zaleca się stosowanie: 
• emulsji kationowej wg BN-68/6753-04, 
• roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622, 
• lepiku asfaltowego na gorąco, bez wypełniacza wg PN-58/C-96177. 
2.2.8.  Humus i nasiona traw – Do umocnienia skarp wlotu i wylotu będzie uŜyty humus zdjęty uprzednio z 
pasa drogowego i złoŜony na odkładzie oraz nasiona traw do obsiania. Uniwersalna mieszanka traw o 
gwarantowanej jakości spełniać powinna wymagania normy PN-78/R-65023. 
3.  SPRZĘT 
3.1.   Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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3.2.   Sprzęt do wykonania przepustów 
Do wykonania przepustów pod zjazdami naleŜy stosować: 
− koparkę do mechanicznego wykonywania i zasypywania wykopów, 
− betoniarkę, 
− dozowniki wagowe do cementu, 
− zbiorniki do kruszywa, 
− sprzęt do zagęszczania: ubijaki ręczne i mechaniczne, zagęszczarki płytowe, 
− inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera. 
4.  TRANSPORT 
4.1.   Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2.   Transport materiałów do budowy przepustów 
4.2.1. Transport prefabrykatów – Transport prefabrykatów powinien odbywać się w liczbie sztuk 
nieprzekraczającej dopuszczalnego obciąŜenia zastosowanego środka transportu. Układanie elementów na 
wagonach powinno się odbywać pionowo dla wszystkich elementów przelotowych. Rozmieszczenie elementów2 
na środkach transportu powinno być symetryczne. Elementy naleŜy układać na podkładach drewnianych o 
wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z odstępami pomiędzy elementami umoŜliwiającymi rozładowanie. 
Podkłady powinny wystawać poza obręb elementu co najmniej 30 cm. Do transportu moŜna przekazać 
elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R. 
4.2.2.  Transport cementu i betonu – Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-
08. Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-63/B-06251 i moŜe być 
prowadzony dowolnymi środkami pod warunkiem, Ŝe nie spowoduje on: 
• Segregacji składników, 
• Zmian składu mieszanki, 
• Zanieczyszczenia mieszanki, 
• Zmian temperatury więcej niŜ ± 5oC. 
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej 
po jej wytworzeniu. 
5.  WYKONANIE  ROBÓT  
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2.   Zakres wykonania robót 
5.2.1.  Roboty przygotowawcze – Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wytyczyć oś przepustu       
i krawędzie wykopu, zgodnie z lokalizacją przepustu podaną w Dokumentacji Projektowej. 
5.2.2.  Wykopy – Sposób wykonania robót ziemnych pod fundamenty ścianek czołowych i ławę fundamentową 
powinien być dostosowany do wymiarów przepustu i rodzaju gruntu zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wykopy naleŜy wykonywać w takim okresie, aby po ich zakończeniu moŜna było przystąpić natychmiast do 
wykonania przepustu i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. W przypadku przepływu wody w rowie, 
na którym będzie wykonywany przepust, naleŜy wykonać boczny rów odprowadzający wodę. 
5.2.3.  Wykonanie ławy fundamentowej  – Ławę fundamentową naleŜy wykonać jako Ŝwirowe lub z kruszywa 
łamanego o wymiarach zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z KPED. 
Dopuszczalne odchyłki dla ławy fundamentowej przepustu wynoszą: 
− dla wymiarów w planie        ± 5 cm, 
− dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm. 
5.2.4.   Układanie prefabrykatów rurowych – Układanie rur betonowych naleŜy wykonać wg BN-74/9191-01. 
Styki rur po zaspoinowaniu zaprawą cementową naleŜy uszczelniać materiałem wymienionym w pkt 2.2.7., 
zaakceptowanym przez InŜyniera oraz paskami papy asfaltowej wg PN-87/B-27617 o szerokości nie mniejszej 
niŜ 20 cm. 
5.2.5.   Ścianki czołowe – Deskowanie ścianek czołowych wykonywanych z betonu „na mokro” naleŜy 
wykonywać wg PN-63/B-06251, dla przepustów powyŜej d=600mm. Betonowanie naleŜy wykonać zgodnie z 
normą  PN-88/B-06253. Klasa betonu powinna być nie mniejsza niŜ B-30. 
Powierzchnie elementów betonowych, które po zasypaniu znajdą się pod ziemią, naleŜy zagruntować przez: 
• dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 
• roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych. 
5.2.6.  Wykonanie nasypów (zasypki) – Przy wykonaniu nasypów nad przepustem naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 
• grunt nasypowy powinien być układany równomiernie z obu stron prefabrykatów, warstwami o grubości 10 
cm, 
• zagęszczenie zgodne z BN-72/B-8932-01, 
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• wymagany wskaźnik zagęszczenia = 1,0 wg normalnej metody Proctora, 
• zalecane zagęszczenie ręczne lub małymi ubijakami mechanicznymi, 
• grunt zasypki powinien być niewysadzinowy. 
5.2.7.   Umocnienie skarp wlotu i wylotu – Umocnienie skarp wlotu i wylotu będzie przez humusowanie o 
grubości warstwy 15 cm z obsianiem trawą. 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1.   Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2.   Kontrola zgodno ści z Dokumentacj ą Projektow ą 
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów przepustu z Dokumentacją Projektową przez oględziny zewnętrzne 
oraz pomiary szczegółowe. 
6.3.   Kontrola materiałów do budowy przepustu 
NaleŜy sprawdzać czy materiały przeznaczone do budowy przepustu pod zjazdem spełniają wymagania norm 
podanych w pkt 2.2.1. ÷ 2.2.8. niniejszej Specyfikacji Technicznej. 
6.4.   Sprawdzenie ławy (podsypki) 
  Sprawdzeniu podlega: 
• rodzaj i ilość materiału uŜytego do wykonania ławy, 
• grubość ławy 
czy są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz z wymaganiami podanymi w pkt 5.2.3. 
6.5.   Sprawdzenie uło Ŝenia rur i styków 
Sprawdzenie wykonuje się przez zmierzenie rzędnych wlotu i wylotu w zgodności z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać wielkości podanych w BN-74/8935-04 i BN-74/9191-01. 
Sprawdzenie styków polega na zmierzeniu z dokładnością do ± 2 cm szerokości pasków papy w trzech 
dowolnie wybranych miejscach oraz na sprawdzeniu dokładności przyklejenia papy. Papa powinna na całej 
powierzchni dokładnie przylegać do kręgów. 
6.6.   Sprawdzenie wytrzymało ści betonu 
Sprawdzenie naleŜy wykonać dla ścianek czołowych. Pobieranie próbek oraz badania naleŜy przeprowadzić wg      
PN-88/B-06250. 
6.7.   Sprawdzenie wykonania nasypów (zasypki) 
Sprawdzenie powinno się odbywać w czasie wykonywania robót ziemnych i po ich wykonaniu. NaleŜy 
sprawdzać zgodność zasypki z wymaganiami podanymi w pkt 5.2.6. 
7.  OBMIAR  ROBÓT  
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w  ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2.   Jednostka obmiarowa 
   Jednostką obmiarową jest: 

a) 1m (metr) ułoŜonych rur betonowych, 
b) szt. (sztuka) ścianki czołowej wlotu lub wylotu. 

8.  ODBIÓR  ROBÓT 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w  ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
8.2.   Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• wykonanie ławy z pospółki, 
• ułoŜenie rur i wykonanie izolacji przed zasypaniem przepustu. 
9.  PODSTAWY  PŁATNOŚCI 
9.1.   Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w   ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 9. 
9.2.   Cena jednostki obmiarowej 
  Cena wykonania przepustu wg jednostek wymienionych w pkt 7a i 7b obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie wykopu, 
• wykonanie ławy pod ułoŜenie rur, 
• wykonanie fundamentów pod ścianki czołowe przepustu z wykonaniem i rozebraniem deskowania, 
• ułoŜenie rur, 
• wykonanie ścianek czołowych z ustawieniem i rozebraniem deskowania oraz pielęgnację betonu, 
• wypełnienie połączeń rur zaprawą cementową, 
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• posmarowanie rur lepikiem i oklejenie paskami papy, 
• zasypanie przepustu gruntem i zagęszczenie zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
• umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przez humusowanie z obsianiem, 
• uporządkowanie terenu, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.   Normy 

  1.    PN-88/B-06250 Beton zwykły 
  2.    PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  3.    PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
  4.    PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  5.    BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe 
  6.    PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
  7.    PN-88/B-06253 Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w 

środowisku agresywnych wód i gruntów 
  8.    PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe 
  9.    PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
10.    PN-78/R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 
11.    BN-74/9191-01 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur 

betonowych i Ŝelbetowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

12.    BN-68/6753-04 Emulsja kationowa 
13.    PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy 
14.    BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 
15.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
 
10.2. Inne dokumenty 
„Katalog powtarzalnych elementów drogowych” (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
D.04.01.01. KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAG ĘSZCZENIEM  PODŁOśA 
1. WSTĘP 
1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta 
wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa na przebudowie drogi gminnej w Bartodziejach. 
1.2.   Zakres stosowania  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.   Zakres robót obj ętych ST  
Ustalenia obejmują wszystkie czynności mające na celu 
• wykonanie koryta, przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji podbudowy i nawierzchni, 
• profilowanie i zagęszczanie podłoŜa, 
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• inne zabiegi mające na celu podniesienie nośności podłoŜa do E2 ≥60 MPa (np. doziarnienie, wymiana 
gruntu, stabilizacja gruntu lepiszczami hydraulicznymi lub bitumicznymi). 

1.4.   Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w  ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1. 
1.5.   Ogólne wymagania dotycz ące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1. 
2. MATERIAŁY  

Materiały doziarniające (np. z przekruszonych płyt betonowych lub frez bitumiczny, kruszywa naturalne), 
cement, wapno, mające doprowadzić do nośności podłoŜa E2 ≥60 MPa. 
3. SPRZĘT 
3.1. Profilowanie koryta 
Do wykonania robót naleŜy stosować równiarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukośnie nastawionym 
lemieszem, zgarniarki i inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera. Stosowany sprzęt powinien być w dobrym 
stanie – nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
3.2. Zagęszczanie podło Ŝa 
Sprzęt do zagęszczania podłoŜa powinien być dostosowany do rodzaju gruntu zalegającego w podłoŜu. W 
zaleŜności od powyŜszego naleŜy stosować walce okołkowane, gładkie, wibracyjne, ogumione lub inny sprzęt 
zagęszczający pozwalający na uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczania Is. 
3.3. Doziarnienie lub ulepszenie podło Ŝa 
Sprzęt do mieszania na miejscu np. glebofrezarki. 
4. TRANSPORT 

Nie występuje. 
5. WYKONANIE  ROBÓT   

Wykonanie koryta oraz profilowanie i zagęszczania podłoŜa moŜna rozpocząć dopiero po odebraniu 
wszystkich robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w 
korpusie ziemnym. Tylko za zgodą InŜyniera moŜliwe jest wcześniejsze wykonanie koryta oraz profilowanie i 
zagęszczania podłoŜa; przy tym w dobrych warunkach atmosferycznych. Do wykonania i profilowania koryta 
naleŜy przystąpić bezpośrednio przed wykonaniem warstw podbudowy i nawierzchni. Rodzaj sprzętu naleŜy 
dostosować do rodzaju gruntu zalegającego w podłoŜu (występują zróŜnicowane grunty – piaski, gliny, pyły, iły, 
pospółki – o grupie nośności od G1 do G4). Profilowanie koryta w wykopie polega na ścięciu nierówności i 
nadaniu płaszczyznom pochylenia podłuŜnego i spadku poprzecznego, zgodnie z dokumentacją projektową i 
zaleceniami InŜyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego dogęszczania przez 
wałowanie. Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II), lub jako alternatywę wg metody obciąŜeń płytowych wg D.04.02.01 
pkt 6.2.2. Wilgotność gruntu podłoŜa przy zagęszczaniu nie powinna róŜnić się od wilgotności optymalnej o 
więcej niŜ 20 % jej wartości. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym    i zagęszczonym podłoŜu moŜe 
odbywać się tylko ruch budowlany, związany bezpośrednio z wykonaniem tych robót. PodłoŜe po wyprofilowaniu 
i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. Nośność podłoŜa naleŜy sprawdzać wg metody 
obciąŜeń płytowych wg D.04.02.01 pkt 6.2.3. lub belki Benkelmana pod obciąŜonym kołem 57,5 kN.  
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1.   Kontrola równo ści  
Kontrola równości polega na sprawdzeniu w sposób ciągły zgodności z Dokumentacją Projektową pochyleń 
podłuŜnych i spadków poprzecznych. 
 
6.2.   Kontrola zag ęszczenia 
Wyprofilowane podłoŜe naleŜy dogęścić do głębokości 50 cm a wskaźnik zagęszczenia nie powinien być 
mniejszy niŜ 1,00 wg próby Proctora. NaleŜy wykonać co najmniej 10 pomiarów na 3000m2. 
Dla kontroli zagęszczenia metodą obciąŜeń płytą VSS przyjmuje się wymagania dla podłoŜa: 
• Zagęszczenie: Io ≤ 2,2 dla gruntów sypkich, 

Io ≤ 2,0 dla gruntów spoistych. 
Zagęszczenie naleŜy określać wg D.04.02.01 pkt 6.2.2.2. 
6.2.1.   Nośność – Moduł wtórny E2 ≥ 60 MPa, ugięcie pod kołem samochodu 57,5 kN mierzone belką 
Benkelmana    ≤ 1,8 mm.  
6.3.   Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne podłoŜa powinny być zgodne z projektem (tolerancja ± 0,5 %). 
6.4.   Głęboko ść koryta i rz ędne dna  
Głębokość koryta i rzędne naleŜy sprawdzać co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach. 
6.5.   Ukształtowanie osi koryta 
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Ukształtowanie osi koryta naleŜy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych dodatkowych punktach, 
rozmieszczonych nie rzadziej niŜ 25 m w przypadku autostrad i dróg ekspresowych lub co 100 m w przypadku 
pozostałych dróg. 
Tolerancja przesunięcia osi w planie w stosunku do osi projektowanej - ± 3 cm. 
6.6.   Szeroko ść koryta   
Szerokość koryta naleŜy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km (tolerancja + 10 cm i – 5 cm). 
7. OBMIAR  ROBÓT  

Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa dokonuje się na budowie w metrach 
kwadratowych.   
8. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
badania     i pomiary wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.1. Dokumenty i badania odbioru 

Badania te podlegają sprawdzeniu: 
• technicznych dokumentów kontrolnych, 
• równości w przekroju podłuŜnym i poprzecznym, 
• zagęszczenie podłoŜa, 
• nośności. 
9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI  

Płaci się za liczbę m2 przygotowanego i odebranego koryta. 
Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje: 
•  prace pomiarowe, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,  
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
• profilowanie dna koryta i poboczy,  
• zagęszczenie,  
• utrzymanie koryta, 
• nośności. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE  
10.1.   Normy  
1.  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe.  Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

przez obciąŜenie płytą 
3.  BN-70/8931-06 Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym 
4.  BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczania gruntu 
5.  BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
6.  PN-B/11111  Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka. 
7.  PN-B/11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
   Piasek. 
 
  
 
 
 
D.04.03.01. OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE  WARSTW  KO NSTRUKCYJNYCH 
1.  WSTĘP 
1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni na przebudowie drogi gminnej 
w Bartodziejach. 
1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót  wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.   Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni: 
• górnej warstwy podbudowy (nowej) 
• warstwy wiąŜącej (nowej) 
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• warstwy wyrównawczej (nowej) 
• warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej. 
1.4.   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi 
w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5.   Ogólne wymagania dotycz ące robót - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i 
ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w  ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi według zasad niniejszej ST są: 
2.1.   Do skropienia warstwy niebitumicznej 
• asfaltowa emulsja kationowa średniorozpadowa o właściwościach zgodnych z  „Warunki techniczne. 
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1994. 
2.2.   Do skropienia warstw bitumicznych 
• asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa o właściwościach zgodnych z „Warunki techniczne. 
Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94:, IBDiM, Warszawa 1994. 
2.3.   Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i średniorozpadowej 
Asfaltowe emulsje kationowe szybko i średniorozpadowe powinny spełniać wymagania podane w Tablicy 1. 
Tablica 1.  Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkor ozpadowej i średnio-rozpadowej do 
wykonania skropienia warstw nawierzchni  

  
Wyszczególnienie właściwości  

Wymagania 
Szybkorozpadowa średniorozpadowa 

KL-60 KI-65  K2 
1.  Zawartość asfaltu, % 59-61 64-66 59-70 

2.  Lepkość wg Englera, 0E  3-15 > 6 > 3 
3.  Jednorodność Ø 0,063 mm, % < 0,10 < 0,10 < 0,10 

4.  Jednorodność Ø 0,016 mm, % < 0,25 < 0,25 < 0,25 

5.  Trwałość Ø 0,063 mm po 4 tyg., % < 0,4 < 0,4 < 0,4 

6.  Sedymentacja, % 5,0 5,0 5,0 

7.  Przyczepność do kruszywa, % 85 85 85 

8.  Indeks rozpadu, g/100g < 80 < 80 < 80-120 

2.4.   Składowanie emulsji 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego jakości. 
Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostępem wody                                  
i zanieczyszczeniem. 
Warunki przechowywania. 
• czas składowania emulsji nie powinien przekraczać 3 miesiące od daty jej produkcji, 
• temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niŜsza niŜ 30C. 
3.  SPRZĘT 
3.1.   Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
Do czyszczenia warstw nawierzchni naleŜy stosować następujący sprzęt: 
• szczotki mechaniczne (zaleca się urządzenia dwuszczotkowe z moŜliwością odpylania),               
• spręŜarki, 
• zbiorniki z wodą, 
• szczotki ręczne, 
• lub inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera. 
3.2.   Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarki  wyposaŜonej w urządzenia pomiarowo-kontrolne 
pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: Temperatury, ciśnienia, obrotów pompy 
dozującej lepiszcze, prędkości poruszania się skrapiarki,  ilości dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna 
zapewniać rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% w stosunku do  ilości załoŜonej. Zbiornik na lepiszcze 
skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było moŜliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
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4. TRANSPORT 
4.1.   Transport  emulsji -  Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach samochodowych. Dopuszcza 
się stosowanie beczek lub  innych pojemników stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny 
być przedzielone przegrodami na komory o pojemności nie większej niŜ 1 m3, a kaŜda przegroda powinna mieć 
wykroje umoŜliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny być 
czyste i nie zawierać resztek innych lepiszczy. Inne warunki będą zaakceptowane przez InŜyniera. 
4.2. Transport wody  -  Transport wody powinien odbywać się w typowych czystych beczkowozach.  
5.  WYKONANIE  ROBÓT  
5.1.   Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy uŜyciu szczotek mechanicznych,  
a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych naleŜy uŜywać szczotek ręcznych. 
Zanieczyszczenia stwardniałe niedające się usunąć mechanicznie, naleŜy usunąć ręcznie za pomocą 
dostosowanego sprzętu. Na terenach niezabudowanych bezpośrednio przed skropieniem, nawierzchnię moŜna  
oczyścić spręŜonym powietrzem. 
5.2.   Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni 
Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna być sucha. Skropienie moŜna rozpocząć po akceptacji 
jej oczyszczenia przez InŜyniera. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi próbne skropienie w 
celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki, wymaganej ilości lepiszcza w zaleŜności od rodzaju i 
stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska akceptację InŜyniera. Skropienie naleŜy wykonać 
równomiernie, w miejscach trudno dostępnych ręcznie przy uŜyciu węŜa z dyszą rozpryskową. Wykonane 
skropienie nawierzchni naleŜy pozostawić przez okres niezbędny do całkowitego rozpadu emulsji. W tym czasie 
po skropionej powierzchni nie moŜe odbywać się jakikolwiek ruch kołowy. Do czasu układania warstwy z 
mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza skropioną powierzchnię, dopuszczając tylko 
niezbędny ruch budowlany. 
5.2.1.   Skropienie warstwy niebitumicznej – Skropienie naleŜy wykonać emulsją średniorozpadową w ilości 
0,6-0,8 kg/m2, a ułoŜenie następnej warstwy moŜe nastąpić po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i 
odparowania wody. 
5.2.2.   Skropienie warstwy bitumicznej – Skropienie naleŜy wykonać emulsją szybkorozporową w ilości: 
• 0,4-0,5 kg/m2 dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i warstw podbudowy, 
• 0,3-0,4 kg/m2 dla powierzchni pomiędzy nowoukładanymi warstwami bitumicznymi. 
UłoŜenie następnej warstwy moŜe nastąpić po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody. 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1.   Sprawdzenie jako ści lepiszcza 
Ocena jakości lepiszcza stosowanego do skropienia warstw nawierzchni powinna być oparta na atestach 
producenta. W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawić własne badania. Wykonawca ma 
obowiązek kontrolować dla kaŜdej dostawy lepiszcza lepkość wg  PN-77/C-o4014. 
6.2.   Sprawdzenie oczyszczenia - Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej warstwy polega na ocenie 
wizualnej dokładności wykonania tej roboty. 
6.3.   Sprawdzenie jednorodno ści skropienia - Jednorodność skropienia naleŜy ocenić wizualnie a kontrolę 
ilości rozkładanego lepiszcza zaleca się przeprowadzić według podanej w opracowaniu „Powierzchniowe 
utrwalenia. Oznaczenie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. 
7.  OBMIAR  ROBÓT  
7.1.   Jednostk ą obmiarow ą jest: 
• 1m2  oczyszczonej powierzchni warstwy konstrukcyjnej, 
• 1m2 skropionej emulsją powierzchni warstwy konstrukcyjnej. 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 

Odbiór oczyszczonej i skropionej warstwy nawierzchni podlega zasadom odbioru robót zanikających 
według zasad określonych w  ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbioru dokonuje InŜynier na podstawie 
dokumentów kontrolnych przedstawionych przez Wykonawcę w odniesieniu do jakości materiałów i wykonanych 
robót według wymagań określonych w p. 2 i 5. W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres 
wykonania robót poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z InŜynierem. 
9.  PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
 Płaci się za 1 m2 odebranej oczyszczonej i skropionej warstwy konstrukcyjnej według ceny 
jednostkowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• przygotowanie robót i ich oznakowanie 
• mechaniczne oczyszczenie kaŜdej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą 
lub uŜyciem spręŜonego powietrza,  
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• ręczne oczyszczenie ze stwardniałych zanieczyszczeń. 
• Zakup i transport lepiszcza, 
• Wykonanie skropienia w ilości określonej w Specyfikacji Technicznej lub uzgodnionej z InŜynierem, 
• Zabezpieczenie wykonanego skropienia. 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1.    Normy 
1. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
2. PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczenie lepkości względnej 

lepkościomierzem Englera 
3. PN-66/C-04400 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pobieranie próbek 
4. PN-83/C-04523 Oznaczenie zawartości wody metodą destylacji 
5. PN-62/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów 

10.2.   Inne dokumenty 
„Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 
Warszawa 1994r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.04.04.02  PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA  ŁAMANEGO  0÷63  STABILIZOWANEGO  MECHANICZNIE 
1.  WSTĘP 
1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych        z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na budowie 
drogi Wielogóra – Klwaty od drogi gminnej do miejscowości Klwaty.  
1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.   Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Roboty obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie na odcinku 
nowoprojektowanym warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego grubości 20 cm według 
dokumentacji projektowej.  
1.4.   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z normą podstawową BN-64/8933-02, normami 
związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o 
właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności  optymalnej. 
1.5.   Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY  
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo 
ziarn Ŝwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.1.   Rodzaje stosowanych materiałów 
Do wykonania podbudowy naleŜy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu 0-63 mm. 
2.2.   Wymagania dla materiałów 
2.2.1.   Krzywa uziarnienia powinna leŜeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w Tablicy 1. 
Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa 0/ 63 mm  
 

 

Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania w stosunku do kruszywa 
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie właściwości 

  
WYMAGANIA 

  

1 Zawartość ziarn nieforemnych,  %  nie więcej niŜ 30 
2 Stopień pokruszenia ziarn,   %  

75* 
3 Ścieralność ziaren większych od 2 mm w bębnie Los Angeles, 

ubytek masy, % nie większy niŜ 
 

30 
 

4 Mrozoodporność ziaren większych od 2 mm po 25 cyklach 
zamraŜania i odmraŜania, ubytek ma nie większy niŜ 
, %(m/m), nie więcej niŜ 

 
10 

5 Plastyczność frakcji przechodzących przez sito 0,42 mm 
a) granica plastyczności, nie więcej niŜ % 
b) granica płynności, nie więcej niŜ % 

4 

25 

6 Zawartość zanieczyszczeń obcych brak 
7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych brak 
 
2.2.2.   Woda – Do zwilŜania kruszywa naleŜy stosować wodę czystą. 
2.2.3.   Piasek – Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego naleŜy stosować piasek. Wymagania dla 
piasku podano w Tablicy 3. 
Tablica 3. Wymagania w stosunku do piaski 

L.p. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
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1. Skład ziarnowy 
a) zawartość ziarn mniejszych od 0,075 mm, % masy, nie więcej niŜ 
b) zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niŜ 

 
2,0 
10,0 

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy, nie więcej niŜ 0,1 
3. Wskaźnik piaskowy, większy od 60 
4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza niŜ barwa wzorcowa 

2.3.   Źródła poboru materiałów 
Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
InŜyniera. Nie później niŜ 14 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć InŜynierowi wyniki 
badań  laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia. 
3.  SPRZĘT 

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych naleŜy stosować: 
• mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaŜone w urządzenia dozujące wodę 
• układarki kruszywa 
• walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne. 
Cały sprzęt powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
4.  TRANSPORT 

Transport kruszywa powinien się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu.  
*) Frakcje kruszywa łamanego pozostające na sicie o oczkach kwadratowych 4 mm powinny mieć nie mniej niŜ 
75 % wagowo ziarn przekruszonych, posiadających więcej niŜ jedną przełamaną powierzchnię. 
5. WYKONANIE  ROBÓT  
5.1.   Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe pod warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa 
kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. JeŜeli podłoŜe wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny 
być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez InŜyniera. Podbudowa powinna być wytyczona zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ukształtowana według wcześniej przygotowanych i odpowiednio zamocowanych 
linek. 
5.2.   Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej naleŜy 
wytwarzać z mieszarki stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 
transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
5.3.   Rozkładanie mieszanki i kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana warstwami o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Układana warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy warstwy 
moŜe nastąpić po odbiorze przez InŜyniera poprzedniej. 
5.4.   Zagęszczanie 
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aŜ do otrzymania równej powierzchni. 
Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy. Kontrolę zagęszczenia 
ułoŜonej warstwy naleŜy przeprowadzić metodą Proctora wg PN-88/B-04481 (metoda II). 
5.4.1.   Nośność – Nośność naleŜy sprawdzać jedną z podanych metod: 
• metodą obciąŜeń płytowych, 
• metodą ugięć spręŜystych, za pomocą belki Benkelmana pod obciąŜeniem kołowym 57,5 kN.  
Wymagane wartości ugięcia i nośności na powierzchni zagęszczonej warstwy podano w Tablicy 4. 
Tablica 4. Wymagane warto ści ugi ęć i no śności warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie. 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
1. Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm, MPa 

-     wtórny E262 
-     stosunek modułowy E2/E1      

 
200 
≤ 2,2 

2. Maksymalne ugięcie spręŜyste pod kołem samochodu o obciąŜeniu 57,5 kN 
mierzone za pomocą belki Benkelmana, mm  

≤ 0,6 

 
Sposób oznaczania modułów E2 i El dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie: 
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a)  obciąŜenie wstępne do 50 kPa i odciąŜenie, 
b)  obciąŜenie w 1 cyklu od 100 kPa 5 stopniami do 700 kPa (p1max), 
c)  po osiągnięciu p1max odciąŜenie, 
d)  obciąŜenie powtórne do 600 kPa (p2max),  
e)  odciąŜenie do zera. 
Przy kaŜdym stopniu prędkość osiadania nie powinna być większa od 0,02 mm/min. 
Moduły oblicza się z następujących wzorów: 

E1 =  
1,5  ∆pa 

   [ 1 ] 
∆z1 

 

E2 = 
1,5 p2max a 

[ 2 ] 
z 

gdzie:  
E1 - moduł pierwotny  
E2 - moduł wtórny 
∆p - obciąŜenie dla zakresu 200-400 kPa 
 ∆z1 - przemieszczenie całkowite odpowiadające  ∆p 

p2max  - maksymalne obciąŜenie w drugim cyklu równe 600 kPa 
z - przemieszczenie w drugim cyklu odpowiadające (p2max - 0,0)  
a - promień powierzchni obciąŜającej. 
Wymiar płyty pomiarowej musi być 5 - krotnie większy od maksymalnego wymiaru ziarna. Wilgotność kruszywa 
podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłoŜonej warstwy 
i napowietrzenie. JeŜeli wilgotność kruszywa jest niŜsza od optymalnej, materiał w rozłoŜonej warstwie powinien 
być zwilŜony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją -1 %, +2 %. 
5.5.   Odcinek próbny 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien wykonać odcinek próbny w celu stwierdzenia: 
• prawidłowego doboru sprzętu do mieszania, rozkładania i zagęszczania, 
• określenia koniecznej grubości warstwy materiału w stanie luźnym dla uzyskania wymaganej grubości 
warstwy    w stanie zagęszczonym, 
• określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania wymaganego zagęszczenia warstwy. 
Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania podbudowy po akceptacji InŜyniera. 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1.   Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw na reprezentatywnych 
próbkach. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w Tablicy 1, 2, 3, a wyniki naleŜy 
przedstawić InŜynierowi do zaakceptowania. 
6.2.   Badania w czasie budowy 
Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w Tablicy 5. 
 
Tablica 5.  Cz ęstotliwo ść badań kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 
jedno badanie (m2) 

1. Uziarnienie kruszywa 2 600 
2. Wilgotność kruszywa 2 600 
3. Zagęszczenie warstwy co najmniej 10 badań na 3000 m2 
4. Zawartość zanieczyszczeń obcych 2 600 

 
6.2.1.   Badania wła ściwo ści kruszywa – Uziarnienie kruszywa i zawartość zanieczyszczeń obcych naleŜy 
sprawdzać na próbkach pobranych w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Badania 
pełne kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości powinny być przeprowadzane przez Wykonawcę w 
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przypadku zmiany źródła poboru materiałów w czasie realizacji robót i w innych przypadkach określonych przez 
InŜyniera. 
6.2.2. Badanie wilgotno ści kruszywa – Wilgotność materiału kontroluje się po jego rozłoŜeniu 
bezpośrednio przed przystąpieniem do zagęszczania. Uzyskane wyniki powinny być zgodne z p. 5.4. 
6.2.3.   Nośność i zagęszczenie warstwy – Wymagania dotyczące oceny nośności i zagęszczenia warstwy 
podbudowy podano w p. 5.4., Tablica 4. NaleŜy wykonać co najmniej 10 pomiarów na 3000 ni lub według 
zaleceń InŜyniera. 
6.3.   Badania i pomiary wykonanej podbudowy. 
6.3.1. Grubo ść warstwy – Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. W przypadku 
wykonania podbudowy w dwóch warstwach naleŜy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

Grubość warstwy naleŜy mierzyć po jej zagęszczeniu: 
• podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach na kaŜdej dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 400 m2 i co 25 m  
• przed odbiorem w trzech punktach lecz nie rzadziej niŜ raz na 1000 m2.  
Dopuszczalne odchyłki od grubości projektowanej nie powinny przekraczać ± 10 %. 
6.3.2.   Równo ść podbudowy – Równość podłuŜną podbudowy naleŜy mierzyć w osi kaŜdego pasa ruchu 
planografem w sposób ciągły lub 4-metrową łatą co 25 m. Równość poprzeczną podbudowy naleŜy mierzyć 4-
metrową łatą co 25 m. 
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 12 mm. 
6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy – Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. Pomiar spadków poprzecznych naleŜy przeprowadzać 10 razy na 1 km, a ponadto na początku, w 
środku    i na końcu łuku poziomego oraz na początku i końcu krzywej przejściowej. 
Dopuszczalne róŜnice w stosunku do wartości projektowanych nie powinny przekraczać więcej niŜ ± 0,5 %. 
6.3.4.   Rzędne podbudowy – Rzędne naleŜy sprawdzać co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach. RóŜnice 
pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i - 2 
cm. 
6.3.5.   Ukształtowanie osi podbudowy – Ukształtowanie osi podbudowy naleŜy sprawdzać nie rzadziej niŜ co 
25 m oraz dodatkowo na początku, w środku i na końcu krzywej przejściowej. Oś podbudowy w planie nie moŜe 
być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ + 3 cm. 
6.3.6.   Szeroko ść podbudowy – Szerokość podbudowy naleŜy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km. 
Szerokość podbudowy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ + 10 cm i - 5 cm. 
7.  OBMIAR  ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest [m2] warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie.  
8.  ODBIÓR  ROBÓT 

Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór podbudowy powinien 
być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie ustalonym z InŜynierem. 
9.  PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 

Płaci się za m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie grubości 20 cm, według ceny jednostkowej. 
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje: 
• prace pomiarowe, 
• sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoŜa, 
• zakup materiałów, 
• przeprowadzenie badań materiałów i opracowanie składu mieszanki, 
• przygotowanie mieszanki zgodnie z receptą,   
• dostarczenie mieszanki na budowę 
• rozłoŜenie mieszanki, 
• zagęszczenie, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,   
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1.   Normy 
1.   PN-87/B-0ll00  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
2.   PN-87/S-0220l  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
3.   PN-76/B-067l4/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
4.   PN-76/B-067l4/l2  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
5.   PN-78/B-067l4/l3  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
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6.   PN-91/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
7.   PN-78/B-067l4/l6  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.  
8.   PN-77/B-067l4/l7  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
9.   PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
10. PN-78/B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  
   organicznych. 
11. PN-79/B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
12. PN-88n3-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w postaci  
   grudek gliny. 
13. PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Badania. Pobieranie próbek.  
14. PN- B/11112  Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
15. PN- B/11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  Piasek. 
16. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego. 
17. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
                                        i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 
18. BN-70/8931-06  Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym 
19. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
20. BN-64/8933-02 Drogi samochodowe. Podbudowa kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
21. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
D – 05.03.05b NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIĄśĄCA i WYRÓWNAWCZA WG PN-EN 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 
dla ruchu KR 1-2. 
1.2. Zakres stosowania OST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest,  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku 
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5. 
 Warstwę wiąŜącą i wyrównawczą z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg kategorii ruchu od 
KR1 do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o 
wymiarze D podano w tablicy 1. 
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Tablica 1. Stosowane mieszanki  
Kategoria ruchu Mieszanki  o wymiarze D 1),  mm 
KR 1-2 
KR 3-4 
KR 4-5 

AC11W 2), AC16W 
AC16W, AC22W 
AC16W, AC22W 

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
2) Dopuszcza się AC11 do warstwy wyrównawczej do kategorii ruchu KR3÷KR6 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania i 
rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe. 
1.4.2. Warstwa wiąŜąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową. 
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułoŜona na istniejącej warstwie w celu uzyskania 
odpowiedniego profilu potrzebnego do ułoŜenia kolejnej warstwy. 
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróŜniające tę 
mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 11 
lub 6. 
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym 
tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
określony zestaw sit. 
1.4.8. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych (100 kN) 
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 
0,063 mm. 
1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany 
– kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz 
dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.15. 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. 
1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe 
ACW - beton asfaltowy do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej 
PMB - polimeroasfalt, 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

producent moŜe jej nie określać), 
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe dostarczyć 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
MOP - miejsce obsługi podróŜnych.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące 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 dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Lepiszcza asfaltowe 
 NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 
moŜna stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 
Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowe do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego 
Kategoria ruchu Mieszanka ACS Gatunek lepiszcza    

asfalt drogowy  polimeroas falt  
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KR1 – KR2 AC11W,AC16W  50/70    - 

KR3 – KR4 AC16W,AC22W 35/50,   50/70  PMB 25/55-60 
KR5 – KR6 AC16W AC22W 35/50 PMB 25/55-60 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  
Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Wła ściwo ści Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu  
35/50 50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35÷50 50 ÷70 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 50÷58 46÷54 
3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niŜ 
°C PN-EN 22592 [62] 240 230 

4 Zawartość składników rozpuszczalnych,  
nie mniej niŜ 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 

 
99 

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

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 [31] 

 
0,5 

 
0,5 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niŜ % PN-EN 1426 [21] 53 50 
7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niŜ °C PN-EN 1427 [22] 52 48 
WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niŜ 
% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie więcej niŜ °C PN-EN 1427 [22] 8 9 
10 Temperatura łamliwości Fraassa, nie więcej niŜ °C PN-EN 12593 [29] -5 -8 
Tablica 4.Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] 

Wymaganie 
podstawowe 

Właściwo ść 
Metoda 
badania 

Jednost
ka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych 
polimerami (PMB)  
25/55 – 60 
wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 
Konsystencja w pośrednich 
temperatu-rach eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  
w 25°C PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3 

Konsystencja  w wysokich  
temperatu-  rach eksploa-
tacyjnych 

Temperatura mięknienia PN-EN 1427 [22] °C ≥ 60 6 

Kohezja 

Siła rozciągania (mała 
prędkość rozciągania) 

PN-EN 13589 [55]      
PN-EN 13703 [57] 

J/cm2 ≥ 2 w 5°C 3 

Siła rozciągania w 5°C (du Ŝa 
prędkość rozcią-gania) 

PN-EN 13587 [53]      
PN-EN 13703 [57] J/cm2 NPDa 0 

Wahadło Vialit (meto-da 
uderzenia) 

PN-EN 13588 [54] J/cm2 NPDa 0 

Stałość kon- Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 
systencji (Odporność  Pozostała penetracja PN-EN 1426 [21] % ≥ 40 3 
na starzenie wg PN-EN 
12607-1 lub  -3 [31] 

Wzrost tem-peratury 
mięknienia 

PN-EN 1427 [22] °C ≤ 8 3 

Inne właściwości Temperatura zapłonu 
PN-EN ISO 2592 
[63] °C ≥ 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura łamliwości PN-EN 12593 [29] °C ≤ -12 6 

Nawrót spręŜysty w 25°C PN-EN 13398 [51] % ≥ 50 5 
Nawrót spręŜysty w 10°C   NPD a 0 

Zakres plastyczności PN-EN 14023 [59] 
Punkt 5.1.9 

°C TBR b 1 

Stabilność magazynowania. 
RóŜnica tempe-ratur 
mięknienia 

PN-EN 13399 [52] 
PN-EN 1427 [22] °C ≤ 5 2 

Stabilność magazynowania. 
RóŜnica penetracji 

PN-EN 13399 [52] 
PN-EN 1426 [21] 

0,1 mm NPDa 0 

Spadek tempe-ratury 
mięknienia po starzeniu wg 
PN-EN 12607 
-1 lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 [31] 
PN-EN 1427 [22] 

°C TBR b 1 

Nawrót sprę-Ŝysty w 25°C po 
starzeniu wg PN-EN 12607-1 
lub   -3 [31] 

PN-EN 12607-1 [31] 
PN-EN 13398 [51] % ≥ 50 4 
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Nawrót sprę-Ŝysty w 10°C po 
starzeniu wg PN-EN 12607-1 
lub   -3 [31] 

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość uŜytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik 
roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 
5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
 Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposaŜonym w system grzewczy pośredni z 
termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca si ę wyposaŜenie zbiornika w mieszadło. 
Zaleca się bezpośrednie zuŜycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. NaleŜy unikać wielokrotnego rozgrzewania i 
chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania 
polimeroasfaltów róŜnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
2.3. Kruszywo  
 Do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa 
powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , 
tablica 2.3.  Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe składowiska musi 
być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach 
wyposaŜonych w urządzenia do aeracji. 
2.4. Środek adhezyjny 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, naleŜy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. 
2.5. Materiały do uszczelnienia poł ączeń i kraw ędzi 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, naleŜy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niŜ 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej.  

Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 
2.6. Materiały do zł ączenia warstw konstrukcji  
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca z warstwą ścieralną) naleŜy stosować  
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-
3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. Emulsję asfaltową moŜna składować w 
opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy 
nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
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– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 
4.4.2. Transport materiałów  
 Asfalt i polimeroasfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach przystosowanych 
do przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do transportu opakowań z metali 
lekkich (moŜe zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 
zaleŜności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być 
zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników uŜywanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC22W). 
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 5i 6  
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 
7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach 10,11 - projektowanie funkcjonalne. 
Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

wiąŜącej i wyrównawczej (projektowanie empirycznie) [65] 

Właściwość 
Przesiew,   [% (m/m)] 
AC11W 
KR1-KR2 

AC16W 
KR1-KR2 

AC16W 
KR3-KR6 

AC22W 
KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do 
31,5 - - - - - - 100 - 
22,4 - - 100 - 100 - 90 100 
16 100 - 90 100 90 100 65 80 
11,2 90 100 65 80 65 80 - - 
8 60 80 - - - - - - 
2 30 50 25 40 25 30 25 33 
0,125 5 18 5 15 5 10 5 10 
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 3,0 7,0 3,0 7,0 
Zawartość lepiszcza, minimum*) Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2 
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. JeŜeli stosowana mieszanka 
mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość naleŜy pomnoŜyć przez współczynnik 

α  według równania: 

d

650,2

ρ
α =  

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
wiąŜącej i wyrównawczej (projektowanie funkcjonalne) [65] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 
Właściwość AC16W 

KR3-KR6 
AC22W 
KR3-KR6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 
31,5 - - 100 - 
22,4 100 - 90 100 
16 90 100 - - 
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2 10 50 10 50 
0,063 2,0 12,0 2 11,0 
Zawartość lepiszcza, minimum*) 

Bmin3,0 Bmin3,0  
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. JeŜeli stosowana 
mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość naleŜy 

pomnoŜyć przez współczynnik α  według równania: 
d

650,2

ρ
α =  

Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej,  KR1 ÷ 
KR2 (projektowanie empiryczne) [65] 

Właściwość 
Warunki zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania AC11W AC16W 

Zawartość wolnych przestrzeni C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin3,0 
Vmax6,0 

Vmin3,0 
Vmax6,0 

Wolne przestrzenie wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VFBmin65 

VFBmin80 

VFBmin60 

VFBmin80 

Zawartość wolnych przestrzeni w 
mieszance mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 2×50 
uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VMAmin16 VMAmin16 

Odporność na działanie wody C.1.1,ubijanie, 2×25 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamraŜania,  
badanie w 15°C 

ITSR80 ITSR80 

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej, 
przy ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie empiryczne) [65] 

Właściwość 
Warunki zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16W AC22W 

Zawartość wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, 2×75 
uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin4,0 
Vmax7,0 

Vmin4,0 
Vmax7,0 

Odporność na deformacje trwałe C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, D.1.6,60oC, 10 000 cykli 
[38] 

WTSAIR0,3 

PRDAIR5,0 

WTSAIR0,3 

PRDAIR5,0 

Odporność na działanie wody C.1.1,ubijanie, 2×25 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamraŜania,  
badanie w 15°C 

ITS80 ITSR80 

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej, 
przy ruchu KR5 ÷ KR6 (projektowanie empiryczne) [65] 

Właściwość 
Warunki zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, 2×75 
uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin4,0 
Vmax7,0 

Vmin4,0 
Vmax7,0 

Odporność na deformacje trwałe C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli 
[38] 

WTSAIR0,1 

PRDAIR3,0 

WTSAIR0,1 

PRDAIR3,0 

Odporność na działanie wody C.1.1,ubijanie, 2×25 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamraŜania,  
badanie w 15°C 

ITSR80 ITSR80 

Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej, przy 
ruchu KR3 ÷ KR4 (projektowanie funkcjonalne) [65] 

Właściwość 
Warunki zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, 2×75 
uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin3,0 
Vmax7,0 

Vmin3,0 
Vmax7,0 
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Odporność na deformacje trwałe C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, D.1.6,60oC, 10 000 cykli 
[38] 

WTSAIR0,3 

PRDAIR5,0 

WTSAIR0,3 

PRDAIR5,0 

Odporność na działanie wody C.1.1,ubijanie, 2×25 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40oC z 
jednym cyklem zamraŜania,  
badanie w 15oC 

ITSR80 ITSR80 

Sztywność C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temp.10oC, częstość 10Hz Smin9000 Smin9000 

Odporność na zmęczenie, kate-
goria nie niŜsza niŜ 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temp.10oC, częstość 10Hz ε6-115 ε6-115 

Tablica 11. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiąŜącej i wyrównawczej, przy 
ruchu KR5 ÷ KR6 (projektowanie funkcjonalne) [65] 

Właściwość 
Warunki zagęszczania 
wg PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, 2×75 
uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin4,0 
Vmax7,0 

Vmin4,0 
Vmax7,0 

Odporność na deformacje trwałe C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli 
[38] 

 
WTSAIR0,1 

PRDAIR3,0 

 
WTSAIR0,1 

PRDAIR3,0 

Odporność na działanie wody C.1.1,ubijanie, 2×25 
uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamraŜania,  
badanie w 15°C 

ITSR80 ITSR80 

Sztywność C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temp.10°C, częstość 10Hz Smin11000 Smin11000 

Odporność na zmęczenie, kate-
goria nie niŜsza niŜ 

C.1.20, wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-26, 4PB-PR, 
temp.10°C, cz ęstość 10Hz ε6-115 ε6-115 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne, powinno 
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru 
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy 
dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dl a asfaltu drogowego 35/50.  

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę 
właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza o 
więcej niŜ 30°C od najwy Ŝszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 12. W tej tablicy 
najniŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 
najwyŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 
Tablica 12. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 

Asfalt 50/70 

PMB 25/55-60 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 140 do 180 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku róŜnic w ich właściwościach. 
5.4. Przygotowanie podło Ŝa 
 PodłoŜe (podbudowa lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę wiąŜącą lub wyrównawczą  z betonu 
asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
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– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 

W wypadku podłoŜa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności naleŜy przyjąć dane z 
pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana 
równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoŜa z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 13. 
Tablica 13. Maksymalne nierówności podłoŜa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 

4-metrową lub równowaŜną metodą) [65] 
 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność podłoŜa 
pod warstwę wiąŜącą [mm] 

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i wyłączania 
9 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 
10 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe, 
jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

 
10 

Z, L, D Pasy ruchu 12 

 JeŜeli nierówności  są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe. 
 Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być zapewniony odpływ wody. 
 Oznakowanie poziome na warstwie podłoŜa naleŜy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie oznakowania 
poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw wg punktu 5.7. 
 Nierówności podłoŜa (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) naleŜy wyrównać poprzez 
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) naleŜy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliŜonych 
do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoŜa 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 JeŜeli podłoŜe jest nieodpowiednie, to naleŜy ustalić, jakie specjalne środki naleŜy podjąć przed 
wykonaniem warstwy asfaltowej. 
 Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 
według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych. 
 Na podłoŜu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych 
zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z 
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
5.5. Próba technologiczna 
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności InŜyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu naleŜy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą 
i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań naleŜy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną 
w PN-EN 12697-27 [39]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
5.6. Odcinek próbny 
 Przed przystąpieniem do wykonania warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona 
odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InŜynierem. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym 
Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.7. Połączenie mi ędzywarstwowe 
 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem. 
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 PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami 
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. podbudowa asfaltowa), przed ułoŜeniem warstwy wiąŜącej z betonu 
asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, 
przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji naleŜy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoŜa oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka 

ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to naleŜy uŜyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po 
ułoŜeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki 
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby 
urządzenia te naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoŜe naleŜy wyłączyć z ruchu 
publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być skropione 0,5 h przed układaniem 
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7.   Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z 
zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.    Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w 
odpowiednich warunkach atmosferycznych.   Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza 
od temperatury podanej w tablicy 14. Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania 
ogrzewania podłoŜa. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego 
wiatru (V > 16 m/s).  W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym 
temperaturę mieszania i wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wiąŜącej lub wyrównawczej z 

betonu asfaltowego 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa wiąŜąca 0 +2 

Warstwa wyrównawcza 0 +2 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 15. 
Tablica 15. Właściwości warstwy AC [65] 
 
Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana grubość 
warstwy technologicznej [cm] Wskaźnik zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 
[%(v/v)] 

AC11W,  KR1÷KR2 E) 4,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 6,0 

AC16W,  KR1÷KR2 E) 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 6,0 

AC16P,  KR3÷KR6 E) 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0 

AC22P,  KR3÷KR6 E) 7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0 

AC16P,  KR3÷KR4 F) 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 7,0 

AC22P,  KR3÷KR4 F) 7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 3,0 ÷ 7,0 

AC16P,  KR5÷KR6 F) 5,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0 

AC22P,  KR5÷KR6 F) 7,0 ÷ 10,0 ≥ 98 4,0 ÷ 7,0 
E) projektowanie empiryczne, 
F) projektowanie funkcjonalne 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W 
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 
osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. Do warstw z 
betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  
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5.9. Połączenia technologiczne 
 Połączenia technologiczne naleŜy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 
[65]. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
InŜyniera. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
 Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera). 
6.3.2. Badania Wykonawcy 
 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, 
czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do 
wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać InŜynierowi na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe zdecydować 
o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier moŜe przeprowadzić 
badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-

13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
6.3.3. Badania kontrolne  
 Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 
budowy zajmuje się InŜynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca 
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 
16. 
Tablica 16. Rodzaj badań kontrolnych [65] 

Lp. Rodzaj badań 
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1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a) do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek moŜe 
zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)   w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
 W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 
nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niŜ 20% 
ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.3.5. Badania arbitraŜowe 
 Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 
 Wniosek o przeprowadzenie badań arbitraŜowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 
wskaźnika zagęszczenia naleŜy złoŜyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 
6.4. Właściwo ści warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 
8.8 [65]. 
 Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne 
i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań 
oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
 Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza 
się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o 
wartości podane w tablicy 17. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 
naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek 
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują 
te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
Tablica 17. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] [65] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 
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A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ 6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia większa niŜ 1000 m2 lub 
2.  –  mały odcinek budowy  

 
≤ 10 
 
≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 15 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, wartość z wiersza B 

odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do 
łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to kaŜdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo 
powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni,  nie moŜe wykroczyć poza wartości dopuszczalne podane 
w p. 5.2 o więcej niŜ 2,0 %(v/v). 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna  
 Do oceny równości podłuŜnej warstwy wiąŜącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŜy 
stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina, mierząc 
wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość 
podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne [67].   

Do oceny równości poprzecznej warstwy wiąŜącej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 
naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. 
Pomiar naleŜy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie 
rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 
95% wykonanych pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji projektowej o 
± 5 cm. 
 Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, 
plam i wykruszeń. 
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) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC). 
 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 dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający moŜe w razie niedotrzymania 
wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 [65] pkt 9.2. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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 Cena wykonania 1 m2 warstwy  z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 
OST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 
alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia 

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

Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 

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

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

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

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

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

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

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

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

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

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

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

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: Oznaczanie 
polerowalności kamienia 
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19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 

Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych 

oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 
25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 

destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

 
i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem 
ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT  
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 12: Określanie wraŜliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych 
na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 

drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu 

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 

1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 

2: Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spręŜystego asfaltów 

modyfikowanych 
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52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych metodą 
pomiaru ciągliwości 

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

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

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

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą 

otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Min istra Infrastruktury) 
64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

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

10.4. Inne dokumenty 
67. 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, poz. 430) 
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 

– Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
 
 
 
 
 
D – 05.03.05a NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA ŚCIERALNA WG  PN-EN 
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla ruchu KR 1-2. 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest,  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych OST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 
2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki 
mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 
Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5. 
 Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR2 
(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D 
podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria ruchu Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

AC5S, AC8S, AC11S 

AC8S, AC11S 

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
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1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 
obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe. 
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów. 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróŜniające tę mieszankę ze 
zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11. 
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy 
strukturę wzajemnie klinującą się. 
1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyraŜony w procentach masy ziaren przechodzących przez określony 
zestaw sit. 
1.4.7. Kategoria ruchu – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg 
„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na sicie 0,063 mm. 
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – 
kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – 
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego 
asfaltu. 
1.4.14. 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. 
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe. 
ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB – polimeroasfalt, 
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – właściwość uŜytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

producent moŜe jej nie określać), 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moŜe dostarczyć 

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP – miejsce obsługi podróŜnych.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące 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 dotycz ące materiałów. 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Lepiszcza asfaltowe. 
 NaleŜy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 
moŜna stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 
 
 
Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza 
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 
AC5S, AC8S, AC11S 

 50/701),   70/100 PMB 45/80-55, 
PMB 45/80-65 

KR3 – KR4 AC8S, AC11S    50/70 1)   

1) Nie zaleca się do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura nawierzchni wynosi poniŜej -28°C (region północno-
wschodni i tereny podgórskie) 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  
Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 

Lp. Wła ściwo ści 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu  
50/70 70/100 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 
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2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 

3 Temperatura zapłonu,  
nie mniej niŜ °C PN-EN 22592 [62] 230 230 

4 Zawartość składników rozpuszczalnych,  
nie mniej niŜ 

 
% m/m 

 
PN-EN 12592 [28] 

 
99 

 
99 

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

 
% m/m 

 
PN-EN 12607-1 [31] 

 
0,5 

 
0,8 

6 Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niŜ 
% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niŜ 
°C PN-EN 1427 [22] 48 45 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niŜ % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie więcej niŜ 
°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

10 Temperatura łamliwości Fraassa, nie więcej niŜ 
°C PN-EN 12593 [29] -8 -10 

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 14023 [59] 

 
Wymaganie 
podstawowe 

 
Właściwo ść 

 
Metoda 
badania 

Jednost
ka 

Gatunki asfaltów modyfikowanych 
polimerami (PMB)  
45/80 – 55 45/80 – 65 
wymaganie klasa wymaganie klasa 

Konsystencja w 
pośrednich temperatu-
rach eksploatacyjnych 

Penetracja  
w 25°C PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 45-80 4 45-80 4 

Konsystencja w wysokich 
temperatu-  rach 
eksploatacyjnych 

Temperatura mięknienia PN-EN 1427 [22] °C ≥ 55 7 ≥ 65 5 

Kohezja 

Siła rozciągania (mała prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13589 [55] 
PN-EN 13703 [57] 

J/cm2 ≥ 1 w 5°C 4 ≥2 w 
5°C 

3 

Siła rozciągania w 5°C (du Ŝa 
prędkość rozciągania) 

PN-EN 13587 [53] 
PN-EN 13703 [57] 

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 

Wahadło Vialit (meto-da 
uderzenia) 

PN-EN 13588 [54] J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 

Stałość konsystencji Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 ≥ 0,5 3 
(Odporność na starzenie Pozostała penetracja PN-EN 1426 [21] % ≥ 60 7 ≥ 60 7 
wg PN-EN 12607-1 
lub  -3 [31] 

Wzrost temperatury mięknienia PN-EN 1427 [22] °C ≤ 8 2 ≤ 8 2 

Inne właściwości Temperatura zapłonu PN-EN ISO 2592 
[63] 

°C ≥ 235 3 ≥ 235 3 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura łamliwości PN-EN 12593 [29] °C ≤ -12 6 ≤ -15 7 
Nawrót spręŜysty w 25°C PN-EN 13398 

[51] % 
≥ 50 5 ≥ 70 3 

Nawrót spręŜysty w 10°C NPDa 0 NPDa 0 

Zakres plastyczności PN-EN 14023 [59] 
Punkt 5.1.9 

°C TBR b 1 TBRb 1 

Wymagania 
dodatkowe 

Stabilność magazynowania. 
RóŜnica temp. mięknienia 

PN-EN 13399 [52] 
PN-EN 1427 [22] 

°C ≤ 5 2 ≤ 5 2 

Stabilność magazynowania. 
RóŜnica penetracji 

PN-EN 13399 [52] 
PN-EN 1426 [21] 

0,1 mm NPDa 0 NPDa 0 

Spadek temp. mięknienia po 
starzeniu wg PN-EN 12607 
-1 lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 [31] 
PN-EN 1427 [22] °C TBR b 1 TBRb 1 

Nawrót spręŜysty w 25oC po 
starzeniu wg PN-EN 12607-1 lub   
-3 [31] PN-EN 12607-1 [31] 

PN-EN 13398 [51] 
% 

≥ 50 4 ≥ 60 3 

Nawrót spręŜysty w 10°C po 
starzeniu wg PN-EN 12607-1 lub   
-3 [31] 

NPDa 0 NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość uŜytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposaŜonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik 
roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 
5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
 Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposaŜonym w system grzewczy pośredni z 
termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca si ę wyposaŜenie zbiornika w mieszadło. 
Zaleca się bezpośrednie zuŜycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. NaleŜy unikać wielokrotnego rozgrzewania i 
chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania 
polimeroasfaltów róŜnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 
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2.3. Kruszywo. 
 Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-
1 Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać 
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe składowiska musi 
być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach 
wyposaŜonych w urządzenia do aeracji. 
2.4. Środek adhezyjny. 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, naleŜy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
 Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 
2.5. Materiały do uszczelnienia poł ączeń i kraw ędzi. 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego samego 
materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych materiałów lub 
połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, naleŜy stosować: 
c) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
d) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 
– nie mniej niŜ 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niŜ 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niŜ 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 
producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany 
polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 
aprobat technicznych. 
 
 
2.6. Materiały do zł ączenia warstw konstrukcji.  
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiąŜąca z warstwą ścieralną) naleŜy stosować  
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-
3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub 
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. 
 Emulsję asfaltową moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi.  
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót. 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym sterowaniem 

produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
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4.2. Transport materiałów . 
 Asfalt i polimeroasfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz naleŜy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewoŜony w odpowiednich cysternach przystosowanych 
do przewozu materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa moŜe być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i 
innych opakowaniach pod warunkiem, Ŝe nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej 
rozpadu. Cysterny powinny być wyposaŜone w przegrody. Nie naleŜy uŜywać do transportu opakowań z metali 
lekkich (moŜe zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w 
zaleŜności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być 
zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub 
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników uŜywanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych powierzchni moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne 
niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu 
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicach 6 i 7. 
 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8  i 9. 
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

ścieralnej dla KR1-KR2 [65] 

Właściwo ść 
Przesiew,   [% (m/m)]  
AC5S AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do 
16 - - - - 100 - 
11,2 - - 100 - 90 100 
8 100 - 90 100 70 90 
5,6 90 100 70 90   
2 50 70 45 65 45 60 
0,125 9 24 8 20 8 22 
0,063 7,0 14 6 12,0 6 12,0 
Zawartość lepiszcza, minimum*) 

Bmin7,0 Bmin6,6 Bmin6,4  

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, przy ruchu KR1 ÷ 
KR2 [65] 

 
Właściwo ść 

Warunki zag ęszczania 
wg PN-EN 

13108-20 [48] 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC5S 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie,  
2×50 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Vmin1,0 
Vmax3,0 

Wolne przestrzenie 
wypełnione lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
 2×50 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 5 

VFBmin78 

VFBmin89 

VFBmin78 

VFBmin89 
VFBmin75 

VFBmin89 
Zawartość wolnych 
przestrzeni w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 5 VMAmin16 VMAmin16 VMAmin16 

Odporność na działanie 
wody 

C.1.1,ubijanie,  
2×25 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 
jednym cyklem zamraŜania,  
badanie w 15°C 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń 
dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 



  Str. Nr 45 
   

 

 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takŜe wstępne, powinno 
być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru 
temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy 
dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 
70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki 
mineralnej nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30oC od najwyŜszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najniŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyŜsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 10. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 50/70 

Asfalt 70/100 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

od 130 do 180 

od 130 do 180 
 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku róŜnic w ich właściwościach. 
5.4. Przygotowanie podło Ŝa. 
 PodłoŜe (warstwa wyrównawcza, warstwa wiąŜąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z 
betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 

W wypadku podłoŜa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówności naleŜy przyjąć dane z 
pomiaru równości tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana 
równość podłuŜna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoŜa z warstwy starej nawierzchni, nierówności nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 11. 
 
Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoŜa z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 

4-metrową lub równowaŜną metodą) [65] 
 
Klasa drogi  

 
Element nawierzchni  

Maksymalna nierówno ść podło Ŝa 
pod warstw ę ścieraln ą [mm]  

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i wyłączania 
6 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 
8 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe, 
jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

 
8 

Z, L, D Pasy ruchu 9 

 JeŜeli nierówności  są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe. 
 Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być zapewniony odpływ wody. 
 Oznakowanie poziome na warstwie podłoŜa naleŜy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie oznakowania 
poziomego z materiałów termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw wg punktu 5.7. 
 Nierówności podłoŜa (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) naleŜy wyrównać poprzez 
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie 
asfaltowym) naleŜy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach zbliŜonych 
do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
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 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoŜa 
powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 JeŜeli podłoŜe jest nieodpowiednie, to naleŜy ustalić, jakie specjalne środki naleŜy podjąć przed 
wykonaniem warstwy asfaltowej. 
 Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi 
według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych. 
 Na podłoŜu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych 
zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z 
geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
5.5. Próba technologiczna. 
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w 
obecności InŜyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu naleŜy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą 
i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań naleŜy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną 
w PN-EN 12697-27 [39]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. 
5.6. Odcinek próbny. 
 Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona 
odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InŜynierem. Powierzchnia 
odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym 
Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy 
ścieralnej. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera technologii 
wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.7. Połączenie mi ędzywarstwowe. 
 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia między 
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem. PodłoŜe powinno być skropione 
lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie 
przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. z warstwy wiąŜącej 
asfaltowej), przed ułoŜeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej 
w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji naleŜy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoŜa oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka 

ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to naleŜy uŜyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po 
ułoŜeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoŜa naleŜy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki 
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby 
urządzenia te naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoŜe naleŜy wyłączyć z ruchu 
publicznego przez zmianę organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoŜe powinno być 
skropione 0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy 
skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie z zapisami w 
punktach 5.4 i 5.7.  Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2.  Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury 
podanej w tablicy 12. Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania podłoŜa. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym temperaturę 
mieszania i wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 
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Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
 przed przystąpieniem do robót w czasie robót 
Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm +5 +10 

 Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 

Tablica 13. Właściwości warstwy AC [65] 

 
Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana grubo ść 
warstwy technologicznej 
[cm] 

Wskaźnik zag ęszczenia  
[%] 

Zawarto ść wolnych 
przestrzeni w warstwie 
[%(v/v)] 

AC5S,     KR1-KR2 2,0 ÷ 4,0 ≥ 97 1,0 ÷ 4,0 

AC8S,     KR1-KR2 2,5 ÷ 5,0 ≥ 97 1,0 ÷ 4,0 

AC11S,   KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0 

AC8S,     KR3-KR4 2,5÷4,5 ≥ 97 2,0÷5,0 

AC11S,   KR3-KR4 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 2,0÷5,0 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. W 
miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Grubość wykonywanej warstwy 
powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy 
wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  
5.9. Połączenia technologiczne. 
 Połączenia technologiczne naleŜy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 
[65]. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót. 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
InŜyniera.  

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót. 
6.3.1. Uwagi ogólne. 
 Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera). 
6.3.2. Badania Wykonawcy. 
 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, 
czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów 
do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień 
w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie usunąć. Wyniki badań Wykonawcy 
naleŜy przekazywać zleceniodawcy na jego Ŝądanie. InŜynier moŜe zdecydować o dokonaniu odbioru na 
podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń InŜynier moŜe przeprowadzić badania kontrolne według pktu 
6.3.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-

13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
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– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
6.3.3. Badania kontrolne.  
 Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w 
kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 
budowy zajmuje się InŜynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca 
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14. 

 

 

 

 

 

Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych [65] 

Lp. Rodzaj bada ń 
1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek moŜe 
zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
 W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. 
 InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych 
nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niŜ 20% 
ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.3.5. Badania arbitraŜowe 
 Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione 
wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które nie 
wykonywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 
niekorzyść przemawia wynik badania. 
 Wniosek o przeprowadzenie badań arbitraŜowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 
wskaźnika zagęszczenia naleŜy złoŜyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 
6.4. Właściwo ści warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki . 
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6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa. 
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 

8.8 [65]. 
 Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne 
i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań 
oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. 
 Właściwości materiałów naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza 
się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
6.4.2. Warstwa asfaltowa. 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału. 
 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o 
wartości podane w tablicy 15. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły 
naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek 
częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują 
te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń 
grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
 
 
 
Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] [65] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC a) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ 6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia większa niŜ 1000 m2 lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niŜ 50 kg/m2 
2.  –  mały odcinek budowy lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niŜ 50 kg/m2 

 
≤ 10 
 
 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, wartość z wiersza B 

odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do 
łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy. 
 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to kaŜdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
 Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 13, nie moŜe 
wykroczyć poza wartości dopuszczalne więcej niŜ 1,5 %(v/v) 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne. 
 Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna. 
 Pomiary równości podłuŜnej naleŜy wykonywać w środku kaŜdego ocenianego pasa ruchu. 
 Do oceny równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyŜszych klas naleŜy 
stosować metodę pomiaru umoŜliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI oblicza się dla 
odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni 
określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
[67]. 
 Do oceny równości podłuŜnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i 
parkingów naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej, mierząc 
wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość 
podłuŜna jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. 
Przez odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
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 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej nawierzchni 
drogi klasy G i dróg wyŜszych klas nie powinny być większe niŜ podane w tablicy 23. Badanie wykonuje się 
według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie koła. 
Tablica 16. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłuŜnej IRI warstwy ścieralnej wymagane przed 

upływem okresu gwarancyjnego [65] 

Klasa drogi  Element nawierzchni  
Warto ści wska źnika IRI [mm/m] 

 
A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i wyłączania 
≤ 2,9 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 
≤ 3,7 

 
G 

Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, postojowe, 
jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

 
≤ 4,6 

 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłuŜnej warstwy ścieralnej 
nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niŜ 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak 
podczas odbioru nawierzchni. 
 Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych naleŜy stosować 
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. Pomiar naleŜy 
wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niŜ co 10 m. 
Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niŜ podana w tablicy 17. Badanie 
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

Tablica 17. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed 
upływem okresu gwarancyjnego [65] 

 
Klasa 
drogi 

 
Element nawierzchni 

Warto ści odchyle ń równo ści poprzecznej 
[mm] 

 
A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i wyłączania 
≤ 6 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 
≤ 8 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, 
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

 
≤ 8 

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9 

6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe. 
 Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyŜszych klas powinien 
być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. 
 Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzad ziej niŜ co 50 m na nawierzchni 
zwilŜanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu 
opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik 
tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się róŜnicę wartości średniej E(µ) i odchylenia 
standardowego D: E(µ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niŜ 1000 m. 
Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niŜ 10. W wypadku odbioru krótkich 
odcinków nawierzchni, na których nie moŜna wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, 
dojazd do skrzyŜowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny 
być niŜsze niŜ 0,47, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 
 Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].  JeŜeli warunki atmosferyczne uniemoŜliwiają 
wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym moŜliwym 
opóźnieniem.   Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny 
być mniejsze niŜ podane w tablicy 18. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na 
dojazdach do skrzyŜowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niŜsze niŜ 0,44, 
przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 
Tablica 18. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed upływem okresu 

gwarancyjnego [65] 

Klasa drogi Element nawierzchni 
Miarodajny współczynnik tarcia przy pr ędko ści 

zablokowanej opony wzgl ędem nawierzchni 
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60 km/h 90 km/h 

A, S 
Pasy ruchu  -   ≥ 0,37 

Pasy: włączania i wyłączania, jezdnie łącznic 
≥ 0,44 - 

GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza 
≥ 0,36 - 

 
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej. 
 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i krawędziach, 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 
95% wykonanych pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji projektowej o 
± 5 cm. 
 Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, 
plam i wykruszeń. 
 
 
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) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
(AC). 
 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 dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający moŜe w razie niedotrzymania 
wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 [65] pkt 9.2. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści. 
 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 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac t owarzysz ących. 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST). 
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 
10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów występujących w niniejszej 
OST) 
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 

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

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

– Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 

pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu 

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

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

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

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

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 

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

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

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

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: Oznaczanie 
zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

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

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

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

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda 

Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji 

asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na 
sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 

wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 
27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 
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30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: 
Metoda destylacyjna 

31. PN-EN 12607-1 
 
i PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej metodą 
hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem 
i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wraŜliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 
43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 
46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu 

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy 
48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Część 2: Liczba bitumiczna 
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu spręŜystego asfaltów 

modyfikowanych 
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na magazynowanie 

modyfikowanych asfaltów 
53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy asfaltowych 

metodą pomiaru ciągliwości 
54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą 

testu wahadłowego 
55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości modyfikowanych asfaltów 

– Metoda z duktylometrem 
56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji bitumicznych 

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
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61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar 

metodą otwartego tygla Clevelanda 
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Min istra Infrastruktury) 
67. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

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

10.4. Inne dokumenty 
69. 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, poz. 430) 
70. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 

– Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997. 
 
 

D.06.04.01 OCZYSZCZENIE  I  POGŁĘBIENIE  ISTNIEJĄCYCH  ROWÓW 
1.  WSTĘP 

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych  z oczyszczeniem istniejących rowów na przebudowie drogi gminnej w Bartodziejach.   
1.2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3.   Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu oczyszczenia rowów                         
i zanieczyszczeń wraz z profilowaniem dna i skarp i obejmują istniejące rowy przy drodze. 
1.4.   Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.4. 
1.5.   Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.5. 
2.  MATERIAŁY  

Nie występują. 
3.  SPRZĘT 
3.1.   Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 3. 
3.2.   Sprzęt do oczyszczenia rowów 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub przy zastosowaniu koparki o szerokości łyŜki dostosowanej do 
szerokości dna rowu. 
4.  TRANSPORT 
4.1.   Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne warunki transportu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.2. Transport materiałów 
Materiały pochodzące z oczyszczenia rowów naleŜy przewozić transportem samochodowym na miejsce 
wskazane przez Kierownika Projektu, na odl. do 5 km.. 
5.  WYKONANIE  ROBÓT  
5.1.   Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
5.2.   Zakres wykonywanych robót 
5.2.1.  Usuni ęcie namułu i zanieczyszcze ń z rowów – Wykonawca z duŜą starannością oczyści ręcznie lub 
przy pomocy specjalistycznego sprzętu zgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji z namułów i innych 
zanieczyszczeń stałych w taki sposób, aby rowy po oczyszczeniu miały głębokość, szerokość dna i spadek 
podłuŜny zgodne z Dokumentacją Projektową. Wydobyte materiały naleŜy załadować na środki transportowe i 
odwieźć na miejsce odkładu wskazane przez Kierownika Projektu. 
5.2.2.   Wyprofilowanie dna i skarp rowów – Po oczyszczeniu rowów naleŜy przeprowadzić kontrolę 
głębokości, szerokości dna i pochylenia skarp rowów w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową.  



  Str. Nr 55 
   

 

JeŜeli Kierownik Pr6jektu stwierdzi, Ŝe zachodzi konieczność korekty tych parametrów, to Wykonawca 
wyprofiluje dno i skarpy rowów w niezbędnym zakresie. 
6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6. 
6.2.   Sprawdzenie wykonania robót 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów i zgodności wykonywanych 
robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W zaleŜności od badanych cech sprawdzenia dokonuje się wizualnie lub przez pomiar. Przed przystąpieniem do 
prac związanych ze sprawdzeniem powierzchni wyprofilowanej skarpy naleŜy skontrolować dokładność jej 
wykonania przy uŜyciu 3-metrowej łaty. Największe zagłębienie pod łatą moŜe wynosić 5 cm 
Kontrola oczyszczenia polega na sprawdzeniu kompletności robót. 
7.  OBMIAR  ROBÓT  
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) oczyszczonego rowu i odnosi się do zakresu robót objętych 
Dokumentacją Projektową i ustaleniami Kierownika Projektu. 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, 
jeŜeli wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
9.  PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
9.1.   Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 9. 
9.2.   Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m (metra) oczyszczenia rowu obejmuje: 
• roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
• oczyszczenia dna rowów z namułu i zanieczyszczeń, 
• załadunek i odwiezienie namułów na odkład na odległość do 5 km z rozplantowaniem na odkładzie, 
• wyprofilowanie dna i skarp rowu, 
• roboty pomiarowe. 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 

Nie występują. 
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D.O6:03.01  UZUPEŁNIANIE   POBOCZY 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych  z uzupełnianiem poboczy gruntowych na przebudowie drogi gminnej w Bartodziejach. 
1.2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt 1.1. 
1.3.   Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z uzupełnianiem 
poboczy gruntowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
1.4.   Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami  i 
z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.4. 
1.5.   Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.5. 
2.  MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST DM.00.00.00 
"Wymagania ogólne", pkt 3 
2.2.   Rodzaje materiałów 
Do uzupełnienia poboczy będzie zastosowane kruszywo naturalne – pospółka – powinna spełniać wymagania 
normy PN-88/B-06712 lub ŜuŜel stalowniczy 0/20mm. 
3.  SPRZĘT 
3.1.   Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 3. 
3.2.   Sprzęt do uzupełniania poboczy 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
-  równiarki z transporterem (ścinarki poboczy),  
-  równiarki do profilowania, 
-  ładowarki czołowe, 
-  walce, 
- płytowe zagęszczarki wibracyjne,  
-  przewoźne zbiorniki na wodę. 
4.  TRANSPORT 
4.1.   Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne warunki transportu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
4.2.   Transport materiałów 
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, moŜna korzystać z dowolnych środków transportowych 
przeznaczonych do przewozu gruntu. 
5.  WYKONANIE  ROBÓT  
5.1.   Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST DM.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
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5.2.   Uzupełniania 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 2-3 cm, doprowadzić do 
wilgotności optymalnej, a następnie ułoŜyć w nim warstwę materiału uzupełniającego o wilgotności optymalnej. 
Wilgotność optymalną i maksymalną  gęstość szkieletu gruntowego naleŜy określić laboratoryjnie, zgodnie  z P 
-751B-0448l. Zagęszczenie ułoŜonej warstwy materiału uzupełniającego naleŜy prowadzić od krawędzi poboczy    
w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Kierownika 
Projektu. 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-77/893l-l2 powinien wynosić co najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia 
normalnej próby Proctora. 
6.  KONTROLA   JAKO ŚCI   ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6. 
6.2.   Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót. Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do uzupełnienia 
poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki 
6.3.   Badania w czasie robót 
W czasie prowadzenia robót Wykonawca będzie prowadził badania, których zakres i częstotliwość podano w 
tablicy 1. 
Tablica 1.  Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie bada ń 
 

Częstotliwo ść badań 
Minimalna liczba bada ń 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 l km 

 
6.4.   Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych poboczy 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2. 
Tablica 2.  Cz ęstotliwo ść oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełniaj ących poboczy 
Lp.  Wyszczególnienie  Minimalna cz ęsto tliwo ść 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 ± l %. 
6.4.2.  Równo ść poboczy – Nierówności podłuŜne i poprzeczne naleŜy mierzyć łatą 4-metrową. Maksymalny 
prześwit pod łatą nie moŜe przekraczać 15 mm. 
7.  OBMIAR  ROBÓT  
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7. 
7.2.   Jednostka obmiarowa - Jednostką obmiarową wykonanych robót na poboczach i w pasie dzielącym jest: 
1 m2 (metr kwadratowy) ścinania i uzupełniania poboczy oraz pasa dzielącego. 
8.  ODBIÓR   ROBÓT 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami Kierownika Kontraktu, 
jeŜeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9.  PODSTAWA   PŁATNO ŚCI 
9.1.   Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 9. 
9.2.   Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 (metra kwadratowego) ścinania i uzupełniania poboczy oraz pasa dzielącego obejmuje:  
• roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
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• oznakowanie robót, 
• ścięcie poboczy i pasa dzielącego oraz zagęszczenie podłoŜa,  
• odwiezienie gruntu na odkład, 
• dostarczenie materiału uzupełniającego, z transportem do 10 km,  
• rozłoŜenie materiału, 
• zagęszczenie ułoŜonego materiału" 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1.   Normy 
1.  PN -75/B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
2.  BN -77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2.   Inne dokumenty 
Nie występują. 

D.07.02.01   OZNAKOWANIE   PIONOWE 
1.  WSTĘP 
1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem oznakowania pionowego dla przebudowy drogi gminnej w Bartodziejach. 
1.2.   Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.   Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu oznakowania pionowego, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Obejmują one: 
• znaki ostrzegawcze trójkątne, średnie, 
• znaki zakazu i nakazu okrągłe, średnie,  
• znaki informacyjne. 
1.4.   Określenia podstawowe 
1.4.1. Znak pionowy  - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle 
umieszczony na słupku lub na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2.  Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami      i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1. 
1.5.   Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
2.  MATERIAŁY  
2.1.   Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2.   Materiały do wykonania oznakowania pionowego  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego według zasad niniejszej ST są: 
• tablice znaków ostrzegawczych, zakazu i nakazu, informacyjnych oraz kierunku i miejscowości, 
• słupki do znaków, 
• prefabrykaty betonowe dla zamocowania znaków w gruncie (ewentualny fundamenty wykonywane "na 
       mokro"),  
• materiały do montaŜu znaków. 
Wszystkie znaki wykazane w Dokumentacji Projektowej powinny być zamówione u producenta gwarantującego 
właściwą jakość ich wykonania, zapewniającego minimum 24-miesięczny okres gwarancji. 
KaŜdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma polskiej normy PN lub BN musi 
posiadać wydaną przez IBDiM lub inną uprawnioną jednostkę aprobatę techniczną. Znaki drogowe powinny 
mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak "B") nadany przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.1.  Tablice znaków – Tła znaków powinny być wykonane z folii odblaskowej 2-go typu. Wszelkie rodzaje 
znaków powinny być wykonane na blasze stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. Rodzaj blachy Wykonawca 
uzgodni z Kierownikiem Projektu. Folia odblaskowa powinna spełniać wymagania optyczne określone 
współczynnikiem luminacji barw znaków oraz wymagania dotyczące barw znaków odblaskowych – określonych 
współrzędnymi chromatyczności pól barw, zgodne z „Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r  w sprawie i sygnałów drogowych”. Folie odblaskowe uŜyte 
do wykonania tarczy znaku powinny wykazywać pełne związanie z płytą znaku przez cały czas deklarowanej 
trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejenia, złuszczenie lub odstawanie folii na 
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krawędziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sposób połączenia folii z powierzchnią płyty znaku 
powinien uniemoŜliwiać jej odłączenie od płyty bez jej zniszczenia. Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub 
obrzeŜy znaków na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały 
powinny być uzgodnione z producentem folii. Tylna strona płyty znaków odblaskowych musi być zabezpieczona 
farbą nieodblaskową barwy ciemno-szarej. Grubość powłoki farby powinna wynosić co najmniej 20 µm. 
Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokrąglenie naroŜy, wysokości liter powinny być ściśle zgodne z 
„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków  i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach". Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które 
mogą powstawać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niŜ: 
• 2 mm dla znaków małych i średnich, 
• 3mm dla znaków duŜych i wielkich. 
W znakach nowych, na kaŜdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moŜe występować 
więcej niŜ 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niŜ 1 mm w kaŜdym 
kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. Okres trwałości 
znaku drogowego przy uŜyciu folii odblaskowych typu 2 powinien wynosić co najmniej 10 lat. 
2.2.2.  Słupki do znaków – Słupki do zamocowania znaków zaleca się wykonać z ocynkowanych rur o średnicy 
i długości zgodnej z Dokumentacją Projektową. Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna 
nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-80/H-
74219, PN-84/H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez InŜyniera. Do ocynkowania rur stosuje się 
gatunek cynku Raf według PN-77/H-82200. 
2.2.3.   Prefabrykaty betonowe – Prefabrykaty betonowe na zamocowanie rur znaków drogowych w gruncie 
naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Sposób zamocowania Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 
Na dostarczone prefabrykaty naleŜy uzyskać atest od producenta. Prefabrykat powinien być wykonany w 
oparciu o wymagania normy PN-88/B-06250. Beton uŜyty do prefabrykatów powinien być klasy co najmniej B-
20. 
2.2.4.  Materiały do monta Ŝu znaków – Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe do montaŜu znaków jak 
śruby, podkładki, kątowniki mocujące, uchwyty itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, 
rozwarstwień i wypukłych karbów. 
3.  SPRZĘT 
3.1.   Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
3.2.   Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 
Do wykonania znaków pionowych moŜe być stosowany następujący sprzęt:  
-  koparki, 
-  Ŝurawie samochodowe, 
-  środki transportowe 
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
4.  TRANSPORT 
4.1.   Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
4.2.   Transport materiałów 
Prefabrykaty betonowe powinny być przewoŜone środkiem transportu zapewniającym ochronę prefabrykatów 
przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatów na środkach transportu powinno być symetryczne. 
Transport gotowych znaków drogowych, rur, uchwytów, osprzętu itp. powinien się odbywać samochodami 
oplandekowanymi. Znaki, rury, osprzęt powinny być zamocowane w sposób uniemoŜliwiający ich przesuwanie 
się w czasie transportu i niszczenie. 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2.   Zakres wykonania robót 
5.2.1.  Roboty przygotowawcze – Przed przystąpieniem do robót naleŜy wyznaczyć lokalizację znaku tj. jego 
pikietaŜ oraz odległość od krawędzi jezdni. Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków naleŜy zabezpieczyć 
w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniała moŜliwość odtworzenia lokalizacji znaków. 
Lokalizacja znaku powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową oraz „Szczegółowymi warunkami 
technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach" – Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 
23 grudnia 2003r. 



  Str. Nr 60 
   

 

5.2.2.  Ustawienie znaków – Dna wykopu przed ułoŜeniem prefabrykatu naleŜy wyrównać i zagęścić. Wolne 
przestrzenie pomiędzy ścianami gruntu i prefabrykatem naleŜy wypełnić materiałem kamiennym np. klińcem i 
dokładnie zagęścić. JeŜeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to górna powierzchnia prefabrykatu 
powinna być równa z powierzchnią pobocza lub moŜe być wyniesiona nie wyŜej niŜ 3 cm. W gotowym 
prefabrykacie naleŜy umocować słupki znaków drogowych. Umieszczenie znaków od krawędzi jezdni, pobocza 
umocnionego lub pasa awaryjnego, wysokość zamocowania znaków i lokalizacja, powinny być zgodne z 
Dokumentacją Projektową oraz – Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych                         (Dz. U. z 2002r. Nr 
170 poz.1393 ze zmianami).   

Dopuszcza się tolerancje ustawienia znaku: 
• odchyłka od pionu, nie więcej niŜ ±1 %, 
• odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niŜ ±2 cm, 
• odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni lub utwardz. pobocza, nie więcej niŜ ±5 cm. 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.   Badania w czasie wykonywania robót 
6.2.1.  Badania materiałów w czasie wykonywania rob ót – Wszystkie materiały dostarczone na budowę z 
aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną przez producenta powinny być sprawdzone w zakresie 
powierzchni wyrobu i jego wymiarów. Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z 
ustaleniami tablicy l. 
Tab.1.Częstotliwo ść badań przy sprawdzeniu powierzchni i wym. wyrobów dostar czonych przez producentów 

Lp. Rodzaj 
badań 

Liczba badań Opis badań Ocena wyników badań 

1. Sprawdzenie 
powierzchni 

Od 5 do 10 badań z 
wybranych losowo 
elementów w kaŜdej 
dostarczonej partii 
wyrobów liczącej do 
1000 elementów 

Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym okiem. 
Do ew. sprawdzenia głębokości wad uŜyć 
Dostępnych narzędzi (np. liniałów z 
czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów itp.) 

Wyniki badań powinny 
być zgodne z 
wymaganiami punktu 2 

2. Sprawdzenie 
wymiarów 

Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami 
Pomiarowymi lub sprawdzianami (np. 
liniałami, przymiarami itp.) 

W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 
6.2.2.   Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót naleŜy sprawdzać: 
• zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość 
zamocowania znaków), 
• zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5, 
• poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 2.23, 
• poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.2.2. 
7.  OBMIAR ROBÓT  
7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
7.2.   Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) wykonanego znaku. 
8.  ODBIÓR  ROBÓT 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót - Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9.  PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
9.1.   Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
9.2.   Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 szt. (sztuki) wykonanego znaku obejmuje:  
• roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie wykopów pod fundamenty znaków, 
• ustawienie słupków i zamocowanie znaków, 
• uporządkowanie terenu i doprowadzenie do dobrego stanu. 
10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE 
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10.1.   Normy 
1.  PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
2.  PN -80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 
3.  PN -84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia. 
4.  PN -77/H-82200 Cynk 
10.2.   Inne dokumenty 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, 
• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r          w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych, 
 
 
 
 
D 07.01.01 „OZNAKOWANIE POZIOME NAWIERZCHNI” 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, 
usuwania i odbioru poziomego oznakowania dróg materiałem grubowarstwowym. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p. 1.3. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
oznakowań poziomych nawierzchni przy przebudowie drogi gminnej w Bartodziejach, w technologii 
grubowarstwowej. 
1.4. Podstawowe okre ślenia 
Oznakowanie poziome  - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub 
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z 
oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 
Znaki poprzeczne  - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek 
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 
Znaki uzupełniaj ące - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające szczególne 
miejsca na nawierzchni. 
Materiały do poziomego znakowania dróg  - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od 
rozpuszczalników, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, 
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze 
podwyŜszonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 
Materiały do znakowania grubowarstwowego  - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm. 
NaleŜą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 
Kulki szklane  - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane 
materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 
Materiał uszorstniaj ący  - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypoślizgowe. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.5.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów -  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich 
pozyskiwania i składowania podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 2. 
2.2. Dokument dopuszczaj ący do stosowania materiałów -  KaŜdy materiał uŜywany przez Wykonawcę do 
poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę techniczną. 
2.3. Badanie materiałów, których jako ść budzi w ątpliwo ść - Wykonawca powinien przeprowadzić 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub Inspektora, co do jakości, w celu 
stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM 
lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami technicznymi POD-
97” [4]. 
2.4. Oznakowanie opakowa ń - Wykonawca powinien Ŝądać od producenta, aby oznakowanie opakowań 
materiałów do poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na 
kaŜdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 
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− nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 
− masę brutto i netto, 
− numer partii i datę produkcji, 
− informację o szkodliwości i klasie zagroŜenia poŜarowego, 
− ewentualne wskazówki dla uŜytkowników. 
2.5. Przepisy okre ślające wymagania dla materiałów  - Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 
podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania określone są w „Warunkach technicznych POD-97” [4]. 
2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakow ania dróg 
2.6.1. Materiały do znakowania grubowarstwowego 
 Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umoŜliwiające nakładanie ich 
warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy 
termoplastyczne. Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, 
mieszanymi ze sobą w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim 
aplikatorem. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej. Masy termoplastyczne 
powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub 
proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy 
te powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez ochłodzenie. Właściwości fizyczne materiałów do znakowania 
grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów prefabrykowanych określa aprobata techniczna, 
odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4]. 
2.6.2. Zawartość   składników   lotnych  w  materiałach   do  znakowania   grubowarstwowego  Zawartość 
składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w materiałach do znakowania 
grubowarstwowego 2% (m/m).  Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik 
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niŜ 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów 
zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 
2.6.3. Kulki szklane 
 Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na 
materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu 
wiązki światła wysyłanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem 
załamania powyŜej 1,50, wykazywać odporność na wodę i zawierać nie więcej niŜ 20% kulek z defektami. Kulki 
szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%. Właściwości 
kulek szklanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4]. 
2.6.4. Materiał uszorstniający oznakowanie 
 Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego 
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości 
(właściwości antypoślizgowych). Materiał uszorstniający nie moŜe zawierać więcej niŜ 1% cząstek mniejszych 
niŜ 90 µm. Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w SST.  Materiał 
uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4]. 
2.6.5. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska  
 Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagraŜających 
zdrowiu ludzi i powodujących skaŜenie środowiska. 
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Materiały do znakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich 
właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach 
określonych przez producenta. Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przechowywać w magazynach 
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, 
opadów i w temperaturze poniŜej 40oC. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zaleŜności od zakresu robót, 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora: 
− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia odpylające) oraz 

szczotek ręcznych, 
− frezarek do usuwania oznakowania grubowarstwowego, 
− spręŜarek, 
− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych. 
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4. 
4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dró g 
 Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, 
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane 
zgodnie z normą PN-O-79252 [2].  
 Materiały do znakowania poziomego naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem 
przewozowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

Wykonawca przed rozpoczęciem I etapu robót zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu robót 
tego etapu (kolejności znakowania poziomego ulic) i przedłoŜenia go do akceptacji Zamawiającemu. Wszystkie 
roboty związane z wykonaniem oznakowania powinny być wykonywane w godz. od 1700 do 600 według 
ustalonego harmonogramu robót. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający na wniosek Wykonawcy moŜe 
dopuścić wykonanie oznakowania w godz. od 1000 do 1300. Ponadto organizacja robót powinna uwzględniać 
konieczność kompleksowego wykonania oznakowania na poszczególnych odcinkach oraz skrzyŜowaniach w 
taki sposób, aby ruch drogowy mógł odbywać się w sposób niezakłócony. 
5.2. Warunki atmosferyczne 
 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 
5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyŜej 
85%. 
5.3. Przygotowanie podło Ŝa do wykonania znakowania 
 Przed wykonaniem znakowania poziomego naleŜy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z 
pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy uŜyciu sprzętu wymienionego w SST i 
zaakceptowanego przez Inspektora. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania 
poziomego musi być czysta i sucha. 
5.4. Przedznakowanie 
 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, moŜna wykonać przedznakowanie, 
stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” [3], 
SST i wskazaniach Inspektora. Do wykonania przedznakowania moŜna stosować nietrwałą farbę, np. farbę 
silnie rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub 
kropek. Początek i koniec znakowania naleŜy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. W przypadku odnawiania 
znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z dokumentacją, moŜna 
przedznakowania nie wykonywać. 
5.5. Wykonanie znakowania drogi 
5.5.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 
 Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone 
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz 
wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 
5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubowarstwowymi 
 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich 
braku lub niepełnych danych - zgodne z poniŜszymi wskazaniami.  Materiał znakujący naleŜy nakładać 
równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość 
nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub 
metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału zuŜyta w czasie prac, określona przez średnie 
zuŜycie na metr kwadratowy, nie moŜe się róŜnić od ilości ustalonej, więcej niŜ o 20%.  W przypadku mas 
termoplastycznych wszystkie większe prace powinny być wykonywane przy uŜyciu urządzeń samojezdnych z 
automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W 
przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu naleŜy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. 
Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor na wniosek 
Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej naleŜy zastosować podkład (primer) 
poprawiający przyczepność nakładanego termoplastu do nawierzchni.  W przypadku dwuskładnikowych mas 
chemoutwardzalnych prace moŜna wykonywać ręcznie, przy uŜyciu prostych urządzeń, np. typu „Plastomarker” 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
5.6. Usuwanie oznakowania poziomego 
 W przypadku usuwania istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę naleŜy wykonać jak najmniej 
uszkadzając nawierzchnię. Usuwanie oznakowania grubowarstwowego naleŜy wykonać metodą frezowania. 
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Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania naleŜy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska. 
Miejsce wywozu tych materiałów oraz sposób ich utylizacji ustala Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6. 
6.2. Badanie przygotowania podło Ŝa i przedznakowania 
 Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 
 Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4. 
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 
6.3.1.1. Widzialno ść w dzień 
 Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania. 
 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się 
współczynnik luminancji w świetle rozproszonym QD = L/E, gdzie: 
QD - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1, 
L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2, 
E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx. 
 Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 
[4]. Wartość współczynnika QD powinna wynosić dla oznakowania świeŜego, barwy białej na nawierzchni 
asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1. 
 Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym moŜe być zastąpiony pomiarem 
współczynnika luminancji β, wg POD-97 [4]. Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania 
świeŜego, barwy białej, co najmniej 0,60. 
 Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania uŜywanego barwy białej, po 12 miesiącach 
uŜywalności, co najmniej 0,30. 
 Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 [4] przez współrzędne chromatyczności x i y, 
które dla suchego oznakowania powinny leŜeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naroŜne: 
 

Punkt naroŜny  1 2 3 4 
Oznakowanie białe: x 

y 
0,4 
0,4 

0,3 
0,3 

0,3 
0,3 

0,34 
0,38 

6.3.1.2. Widzialno ść w nocy 
 Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg POD-97 
[4]. Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeŜego w stanie suchym, barwy białej, co 
najmniej 300 mcd m-2 lx-1. Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania uŜywanego 
grubowarstwowego barwy białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1. 
6.3.1.3. Szorstko ść oznakowania 
 Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) 
mierzona wahadłem angielskim, wg POD-97 [4]. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposaŜony 
w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej  nawierzchni. 
 Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 
− świeŜym, co najmniej 50 jednostek SRT, 
− uŜywanym, w ciągu całego okresu uŜytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 
6.3.1.4. Trwało ść oznakowania 
 Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zuŜycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z 
wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego 
materiałami do oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 6. 
6.3.1.5. Czas schni ęcia oznakowania (wzgl. czas przejezdno ści oznakowania) 
 Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego 
oddaniem do ruchu. Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez 
producenta, z tym Ŝe nie moŜe przekraczać 2 godzin. 
6.3.1.6. Grubo ść oznakowania 
 Grubość oznakowania, tj. podwyŜszenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla 
oznakowania grubowarstwowego, co najwyŜej 5 mm. Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod 
znakowaniem jest wyfrezowana. 
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z mat eriału grubowarstwowego 
 Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału grubowarstwowego przeprowadza przed 
rozpoczęciem kaŜdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem 
SST, następujące badania: 
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a) przed rozpoczęciem pracy: 
− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
− pomiar wilgotności względnej powietrza, 
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
b) w czasie wykonywania pracy: 
− pomiar grubości warstwy oznakowania, 
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4], 
− wizualną ocenę równomierności rozłoŜenia kulek szklanych, 
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach 

drogowych poziomych” [3], 
− wizualną ocenę równomierności rozłoŜenia materiału na całej szerokości linii, 
− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4]. 
 Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300x250x0,8 mm) Wykonawca 
powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 
 W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inspektor moŜe polecić 
przeprowadzenie przez Wykonawcę badań: 
− widzialności w dzień, 
− widzialności w nocy, 
− szorstkości. 

Wyniki badań wykonanych według metod określonych w „Warunkach technicznych POD-97” [4] 
powinny spełniać wymagania podane w punkcie 6.3.1. 
6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania 

 
Lp. 

 

 
Rodzaj wymagania 

 
Jednostka 

Materiały do 
znakowania 

grubowarstwowego 
1 Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania 

- rozpuszczalników organicznych 
- benzenu i rozpuszczalników    
   chlorowanych 

 
% (m/m) 

 
% (m/m) 

 
≤ 2 

 
0 

2 Współczynnik załamania światła kulek szklanych współcz. > 1,5 
3 Współczynnik luminancji QD w świetle rozproszonym dla 

oznakowania świeŜego barwy  białej na nawierzchni asfaltowej 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 130 
4 Współczynnik luminancji β dla oznakowania świeŜego barwy białej  

współcz. β 
 

≥ 0,60 
5 Powierzchniowy współczynnik odblasku dla oznakowania świeŜego w 

stanie suchym barwy białej 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 

≥ 300 
6 Szorstkość oznakowania 

- świeŜego 
- uŜywanego (po 3 mies.) 

wskaźnik 
SRT 
SRT 

 
≥ 50 
≥ 45 

7 Trwałość wykonanego oznakowania: wskaźnik ≥ 6 
8 Czas schnięcia materiału na nawierzchni h ≤ 2 
9 Grubość oznakowania nad powierzchnią nawierzchni z mikrokulkami 

szklanymi 
 

 
mm 

 
 

≤ 5 
10 Okres stałości właściwości materiałów do znakowania przy 

składowaniu 
miesięcy ≥ 6 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 
 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i 
„Instrukcją o znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadać następującym warunkom: 
− szerokość linii moŜe róŜnić się od wymaganej o ± 5 mm, 
− długość linii moŜe być mniejsza od wymaganej co najwyŜej o 50 mm lub większa co najwyŜej o 150 mm, 
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie moŜe odbiegać od średniej liczonej 

z 10 kolejnych cykli o więcej niŜ ± 50 mm długości wymaganej, 
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naroŜnikowych nie moŜe mieć większej odchyłki od wymaganego 

wzoru niŜ ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości. 
 Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, 
naleŜy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 
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6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniej ącego oznakowania 
 Przy odnawianiu istniejącego oznakowania naleŜy dąŜyć do  pokrycia pełnej powierzchni istniejących 
znaków, przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest: 
− przy wykonaniu nowego oznakowania - m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków, 
− przy usuwaniu oznakowania - m2 powierzchni usuniętych znaków, 
− przy wykonaniu określonego symbolu znaku ostrzegawczego lub zakazu - sztuka. 
 Szczegółowy obmiar robót prowadzi Wykonawca. Obmiar robót winien być prowadzony w formie 
elektronicznej przy pomocy arkusza kalkulacyjnego programu MICROSOFT EXCEL na formularzach 
dostarczonych przez  Zamawiającego: 
− osobno dla kaŜdej ulicy, 
− oddzielnie dla całego zadania.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją, SST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z 
zachowaniem tolerancji wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiór ostateczny 
Odbiorów dokonuje Zamawiający po zgłoszeniu wykonania robót przez Wykonawcę, po całkowitym 
zakończeniu robót dla ulicy/zlecenia/etapu, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych 
w punktach od 2 do 6. W przypadku stwierdzenia usterek, Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w umowie i 
SST. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97 [4]. Zamawiający uzna, Ŝe warunki 
gwarancji zostały zachowane, jeśli podczas odbioru co najmniej 85 % powierzchni oznakowania spełnia 
wymagania Warunków Technicznych POD-97. W przypadku, gdy ilość wykonanego oznakowania spełniającego 
warunki udzielonej gwarancji jest mniejsza niŜ 85 % wówczas Wykonawca dokona usunięcia wady przez 
ponowne wykonanie kwestionowanych fragmentów oznakowania. Maksymalna ilość oznakowania, 
poprawionego w ramach gwarancji to ponowne wykonanie całości oznakowania niespełniającego wymagań 
Warunków Technicznych POD-97.  Ustala się okres gwarancyjny dla oznakowania grubowarstwowego na 
36 miesięcy od daty odbioru. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
I. Wykonanie przej ść dla pieszych w kolorze białym (m 2): 

− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
− ewentualne usunięcie istniejącego oznakowania, 
− oczyszczenie podłoŜa (nawierzchni), 
− przedznakowanie, 
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię ulicy o kształtach i wymiarach zgodnych z „Instrukcją o 

znakach drogowych poziomych” wraz z kulkami szklanymi oraz ew. materiałem uszarstniającym, 
− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania 

podstawowe. 
10.2. Inne dokumenty 

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120) 

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. 
IBDiM, Warszawa, 1997. 

D 07.01.01 „OZNAKOWANIE POZIOME NAWIERZCHNI” 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, usuwania i 
odbioru poziomego oznakowania dróg materiałem grubowarstwowym. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w p. 1.3. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem  i usuwaniem 
oznakowań poziomych nawierzchni, w rejonie skrzyŜowanie ulicy Grzecznarowskiego z ulicą Białą w Radomiu, w technologii 
grubowarstwowej. 
1.4. Podstawowe okre ślenia 
Oznakowanie poziome  - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub przerywanych, 
pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc 
na tej nawierzchni. 
Znaki podłu Ŝne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem, występujące jako linie 
segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 
Strzałki  - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe słuŜące do wskazania dozwolonego 
kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 
Znaki poprzeczne  - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni oraz 
miejsca zatrzymania pojazdów. 
Znaki uzupełniaj ące - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne określające szczególne miejsca 
na nawierzchni. 
Materiały do poziomego znakowania dróg  - materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalników, które 
mogą zostać naniesione albo wbudowane przez natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na 
nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyŜszonej. Materiały te powinny być 
retrorefleksyjne. 
Materiały do znakowania grubowarstwowego  - materiały nakładane warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm. NaleŜą do 
nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. 
Kulki szklane  - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie 
ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy. 
Materiał uszorstniaj ący - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości antypoślizgowe. 
Etapy wykonywania robót: 

I etap - roboty podstawowe stanowiące około 90 % całego zakresu robót, 
II etap - roboty uzupełniające stanowiące około 10 % całego zakresu robót, 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 

SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.5.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D 00.00.00 
„Wymagania ogólne” p. 2. 
2.2. Dokument dopuszczaj ący do stosowania materiałów 
 KaŜdy materiał uŜywany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać aprobatę techniczną. 
2.3. Badanie materiałów, których jako ść budzi w ątpliwo ść 
 Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości jego lub 
Inspektora, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w punkcie 2. Badania te 
Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium. Badania powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami 
technicznymi POD-97” [4]. 
2.4. Oznakowanie opakowa ń 
 Wykonawca powinien Ŝądać od producenta, aby oznakowanie opakowań materiałów do poziomego znakowania 
dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponadto aby na kaŜdym opakowaniu był umieszczony trwały napis 
zawierający: 
− nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 
− masę brutto i netto, 
− numer partii i datę produkcji, 
− informację o szkodliwości i klasie zagroŜenia poŜarowego, 
− ewentualne wskazówki dla uŜytkowników. 
2.5. Przepisy okre ślające wymagania dla materiałów 
 Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania określone są w 
„Warunkach technicznych POD-97” [4]. 
2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakow ania dróg 
2.6.1. Materiały do znakowania grubowarstwowego 
 Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umoŜliwiające nakładanie ich warstwą 
grubości od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne. Masy 
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chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno- lub dwuskładnikowymi, mieszanymi ze sobą w proporcjach 
ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię odpowiednim aplikatorem. Masy te powinny tworzyć warstwę 
kohezyjną w wyniku reakcji chemicznej. Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi 
rozpuszczalników, dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzewać 
do stopienia i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez ochłodzenie. 
Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich elementów prefabrykowanych 
określa aprobata techniczna, odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4]. 
2.6.2. Zawarto ść   składników   lotnych  w  materiałach   do  znako wania   grubowarstwowego 
 Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna przekraczać w materiałach do 
znakowania grubowarstwowego 2% (m/m).  Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik 
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niŜ 10%. Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających 
benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 
2.6.3. Kulki szklane 
 Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały do 
oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła 
wysyłanej przez reflektory pojazdu. Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyŜej 1,50, 
wykazywać odporność na wodę i zawierać nie więcej niŜ 20% kulek z defektami. Kulki szklane hydrofobizowane powinny 
ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji co najmniej 80%.  Właściwości kulek szklanych określa aprobata techniczna, 
odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4]. 
2.6.4. Materiał uszorstniaj ący oznakowanie 
 Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. 
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). 
Materiał uszorstniający nie moŜe zawierać więcej niŜ 1% cząstek mniejszych niŜ 90 µm. Potrzeba stosowania materiału 
uszorstniającego powinna być określona w SST. Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem 
uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub POD-97 [4]. 
2.6.5. Wymagania wobec materiałów ze wzgl ędu na ochron ę warunków pracy i środowiska 
 Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagraŜających zdrowiu ludzi i 
powodujących skaŜenie środowiska. 
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Materiały do znakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości 
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez 
producenta. Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom 
producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze poniŜej 40oC. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zaleŜności od zakresu robót, powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora: 
− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia odpylające) oraz szczotek 

ręcznych, 
− frezarek do usuwania oznakowania grubowarstwowego, 
− spręŜarek, 
− układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4. 
4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dró g 
 Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność, 
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z 
normą PN-O-79252 [2]. Materiały do znakowania poziomego naleŜy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc 
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 

Wykonawca przed rozpoczęciem I etapu robót zobowiązany jest do sporządzenia harmonogramu robót tego etapu 
(kolejności znakowania poziomego ulic) i przedłoŜenia go do akceptacji Zamawiającemu. Wszystkie roboty związane z 
wykonaniem oznakowania powinny być wykonywane w godz. od 1700 do 600 według ustalonego harmonogramu robót. W 
uzasadnionych przypadkach Zamawiający na wniosek Wykonawcy moŜe dopuścić wykonanie oznakowania w godz. od 
1000 do 1300. Ponadto organizacja robót powinna uwzględniać konieczność kompleksowego wykonania oznakowania na 
poszczególnych odcinkach oraz skrzyŜowaniach w taki sposób, aby ruch drogowy mógł odbywać się w sposób 
niezakłócony. 
5.2. Warunki atmosferyczne 
 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5oC, a 
wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyŜej 85%. 
5.3. Przygotowanie podło Ŝa do wykonania znakowania 
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 Przed wykonaniem znakowania poziomego naleŜy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, 
piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy uŜyciu sprzętu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez 
Inspektora. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 
5.4. Przedznakowanie 
 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, moŜna wykonać przedznakowanie, stosując się do 
ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, „Instrukcji o znakach drogowych poziomych” [3], SST i wskazaniach 
Inspektora. Do wykonania przedznakowania moŜna stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną 
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i koniec 
znakowania naleŜy zaznaczyć małą kreską poprzeczną. W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare 
znakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne z dokumentacją, moŜna przedznakowania nie wykonywać. 
5.5. Wykonanie znakowania drogi 
5.5.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zalece ń producenta materiałów 
 Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami 
znajdującymi się w aprobacie technicznej. 
 
 
5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami grubo warstwowymi 
 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub 
niepełnych danych - zgodne z poniŜszymi wskazaniami. Materiał znakujący naleŜy nakładać równomierną warstwą o 
grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować 
przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilość materiału 
zuŜyta w czasie prac, określona przez średnie zuŜycie na metr kwadratowy, nie moŜe się róŜnić od ilości ustalonej, więcej 
niŜ o 20%. W przypadku mas termoplastycznych wszystkie większe prace powinny być wykonywane przy uŜyciu urządzeń 
samojezdnych z automatycznym podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W 
przypadku mniejszych prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu naleŜy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję 
dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor na wniosek Wykonawcy. W przypadku 
znakowania nawierzchni betonowej naleŜy zastosować podkład (primer) poprawiający przyczepność nakładanego 
termoplastu do nawierzchni. W przypadku dwuskładnikowych mas chemoutwardzalnych prace moŜna wykonywać ręcznie, 
przy uŜyciu prostych urządzeń, np. typu „Plastomarker” lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
5.6. Usuwanie oznakowania poziomego 
 W przypadku usuwania istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę naleŜy wykonać jak najmniej 
uszkadzając nawierzchnię. Usuwanie oznakowania grubowarstwowego naleŜy wykonać metodą frezowania. Materiały 
pozostałe po usunięciu oznakowania naleŜy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska. Miejsce wywozu tych 
materiałów oraz sposób ich utylizacji ustala Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6. 
6.2. Badanie przygotowania podło Ŝa i przedznakowania 
 Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha. 
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4. 
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 
6.3.1.1. Widzialność w dzień 
 Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą oznakowania. 
 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik 
luminancji w świetle rozproszonym QD = L/E, gdzie: 
QD - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1, 
L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2, 
E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx. 
 Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4]. 
Wartość współczynnika QD powinna wynosić dla oznakowania świeŜego, barwy białej na nawierzchni asfaltowej, co 
najmniej 130 mcd m-2 lx-1. 
 Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym moŜe być zastąpiony pomiarem współczynnika 
luminancji β, wg POD-97 [4]. Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania świeŜego, barwy białej, co 
najmniej 0,60. 
 Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania uŜywanego barwy białej, po 12 miesiącach 
uŜywalności, co najmniej 0,30. 
 Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 [4] przez współrzędne chromatyczności x i y, które dla 
suchego oznakowania powinny leŜeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naroŜne: 
 

Punkt naroŜny  1 2 3 4 
Oznakowanie białe: x 

y 
0,4 
0,4 

0,3 
0,3 

0,3 
0,3 

0,34 
0,38 

6.3.1.2. Widzialno ść w nocy 
 Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg POD-97 [4]. 
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 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeŜego w stanie suchym, barwy białej, co 
najmniej 300 mcd m-2 lx-1. 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania uŜywanego grubowarstwowego barwy białej, po 12 
miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1. 
6.3.1.3. Szorstko ść oznakowania 
 Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona 
wahadłem angielskim, wg POD-97 [4]. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposaŜony w typowe opony 
hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej  nawierzchni. 
 Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 
− świeŜym, co najmniej 50 jednostek SRT, 
− uŜywanym, w ciągu całego okresu uŜytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 
6.3.1.4. Trwało ść oznakowania 
 Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zuŜycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami, 
wg POD-97 [4], powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego materiałami do 
oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 6. 
6.3.1.5. Czas schni ęcia oznakowania (wzgl. czas przejezdno ści oznakowania) 
 Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego 
oddaniem do ruchu. 
 Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym Ŝe nie 
moŜe przekraczać 2 godzin. 
6.3.1.6. Grubo ść oznakowania 
 Grubość oznakowania, tj. podwyŜszenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla 
oznakowania grubowarstwowego, co najwyŜej 5 mm. 
 Wymagania te nie obowiązują, jeśli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z mat eriału grubowarstwowego 
 Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału grubowarstwowego przeprowadza przed rozpoczęciem 
kaŜdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące 
badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 
− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
− pomiar wilgotności względnej powietrza, 
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
b) w czasie wykonywania pracy: 
− pomiar grubości warstwy oznakowania, 
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4], 
− wizualną ocenę równomierności rozłoŜenia kulek szklanych, 
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych 

poziomych” [3], 
− wizualną ocenę równomierności rozłoŜenia materiału na całej szerokości linii, 
− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4]. 
 Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300x250x0,8 mm) Wykonawca powinien 
przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 
 W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inspektor moŜe polecić 
przeprowadzenie przez Wykonawcę badań: 
− widzialności w dzień, 
− widzialności w nocy, 
− szorstkości. 

Wyniki badań wykonanych według metod określonych w „Warunkach technicznych POD-97” [4] powinny spełniać 
wymagania podane w punkcie 6.3.1. 
6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania 

 
Lp. 

 

 
Rodzaj wymagania 

 
Jednostka 

Materiały do 
znakowania 

grubowarstwowego 
1 Zawartość składników lotnych w materiałach do znakowania 

- rozpuszczalników organicznych 
- benzenu i rozpuszczalników    
   chlorowanych 

 
% (m/m) 

 
% (m/m) 

 
≤ 2 

 
0 

2 Współczynnik załamania światła kulek szklanych współcz. > 1,5 
3 Współczynnik luminancji QD w świetle rozproszonym dla 

oznakowania świeŜego barwy  białej na nawierzchni asfaltowej 
 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 130 
4 Współczynnik luminancji β dla oznakowania świeŜego barwy białej  

współcz. β 
 

≥ 0,60 
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5 Powierzchniowy współczynnik odblasku dla oznakowania świeŜego 
w stanie suchym barwy białej 

 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 

≥ 300 
6 Szorstkość oznakowania 

- świeŜego 
- uŜywanego (po 3 mies.) 

wskaźnik 
SRT 
SRT 

 
≥ 50 
≥ 45 

7 Trwałość wykonanego oznakowania: wskaźnik ≥ 6 
8 Czas schnięcia materiału na nawierzchni h ≤ 2 
9 Grubość oznakowania nad powierzchnią nawierzchni z 

mikrokulkami szklanymi 
 

 
mm 

 
 

≤ 5 
10 Okres stałości właściwości materiałów do znakowania przy 

składowaniu 
miesięcy ≥ 6 

 
6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 
 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i „Instrukcją o 
znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadać następującym warunkom: 
− szerokość linii moŜe róŜnić się od wymaganej o ± 5 mm, 
− długość linii moŜe być mniejsza od wymaganej co najwyŜej o 50 mm lub większa co najwyŜej o 150 mm, 
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie moŜe odbiegać od średniej liczonej z 10 

kolejnych cykli o więcej niŜ ± 50 mm długości wymaganej, 
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naroŜnikowych nie moŜe mieć większej odchyłki od wymaganego wzoru niŜ ± 

50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości. 
 Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, naleŜy 
dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 
6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu istniej ącego oznakowania 
 Przy odnawianiu istniejącego oznakowania naleŜy dąŜyć do  pokrycia pełnej powierzchni istniejących znaków, 
przy zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6. 
7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest: 
− przy wykonaniu nowego oznakowania - m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków, 
− przy usuwaniu oznakowania - m2 powierzchni usuniętych znaków, 
− przy wykonaniu określonego symbolu znaku ostrzegawczego lub zakazu - sztuka. 
 Szczegółowy obmiar robót prowadzi Wykonawca. Obmiar robót winien być prowadzony w formie elektronicznej 
przy pomocy arkusza kalkulacyjnego programu MICROSOFT EXCEL na formularzach dostarczonych przez  
Zamawiającego: 
− osobno dla kaŜdej ulicy, 
− oddzielnie dla całego zadania.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, SST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg p. 6, dały wyniki pozytywne. 
8.3. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny robót przeprowadzony będzie: 
− dla kaŜdej ulicy oddzielnie w I etapie, 
− dla całego I etapu, 
− dla kaŜdego zlecenia w II etapie, 
− dla całego II etapu i całego zamówienia. 

Odbiorów dokonuje Zamawiający po zgłoszeniu wykonania robót przez Wykonawcę, po całkowitym 
zakończeniu robót dla ulicy/zlecenia/etapu, na podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w 
punktach od 2 do 6.  

W przypadku stwierdzenia usterek, Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca 
wykona je na koszt własny w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego w umowie i SST. 

Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97 [4]. Zamawiający uzna, Ŝe warunki gwarancji zostały 
zachowane, jeśli podczas odbioru co najmniej 85 % powierzchni oznakowania spełnia wymagania Warunków 
Technicznych POD-97. W przypadku, gdy ilość wykonanego oznakowania spełniającego warunki udzielonej gwarancji jest 
mniejsza niŜ 85 % wówczas Wykonawca dokona usunięcia wady przez ponowne wykonanie kwestionowanych fragmentów 
oznakowania. Maksymalna ilość oznakowania, poprawionego w ramach gwarancji to ponowne wykonanie całości 
oznakowania niespełniającego wymagań Warunków Technicznych POD-97.  
 Ustala się okres gwarancyjny dla oznakowania grubowarstwowego na 36 miesięcy od daty odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
I. Wykonanie linii ci ągłych i przerywanych w kolorze białym (m 2): 

− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
− ewentualne usunięcie istniejącego oznakowania, 
− oczyszczenie podłoŜa (nawierzchni), 
− przedznakowanie, 
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię ulicy o kształtach i wymiarach zgodnych z „Instrukcją o znakach 

drogowych poziomych” wraz z kulkami szklanymi oraz ew. materiałem uszarstniającym, 
− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

II. Wykonanie przej ść dla pieszych w kolorze białym (m 2): 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
− ewentualne usunięcie istniejącego oznakowania, 
− oczyszczenie podłoŜa (nawierzchni), 
− przedznakowanie, 
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię ulicy o kształtach i wymiarach zgodnych z „Instrukcją o znakach 

drogowych poziomych” wraz z kulkami szklanymi oraz ew. materiałem uszarstniającym, 
− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe. 
10.2. Inne dokumenty 

5. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120) 

6. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, 
Warszawa, 1997. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Str. Nr 73 
   

 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT 
Doświetlenie skrzy Ŝowania drogi gminnej w Bartodziejach. 

KOD CPV: 45316000-5 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j  

Przedmiotem niniejszej SST s ą wymagania szczegółowe dotycz ące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem do świetlenia skrzy Ŝowania drogi gminnej w Bartodziejach. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres Robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie, podłączenie pod napięcie i uruchomienie oświetlenia. 
W zakres Robót wchodzi: 
− montaŜ poprzeczek, 
− montaŜ złącz lub tabliczek bezpiecznikowych, 
− montaŜ kompletnych opraw na słupach, 
− podłączenie opraw, 
− podłączenie kabli oświetleniowych pod zaciski złącz bezpiecznikowych  
− wykonanie prób montaŜowych i pomiarów, 
− uruchomienie oświetlenia, 
− wykonanie rozdzielnicy oświetleniowej 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Oprawa o świetleniowa  -  kompletne urządzenie, słuŜące do umocowania i połączenia z siecią 

oświetleniową jednego lub wielu źródeł światła.  
1.4.2. Lampa (sodowa)  – Ŝródło światła, lampa wyładowcza z parami sodu 
1.4.3. Słup  - elementy konstrukcyjny słuŜący do zamocowania opraw oświetleniowych. 
1.4.4. Kabel o świetlenia ulicznego  - przewód wieloŜyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia 

prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
1.4.5. Szafa oświetleniowa  – zestaw urządzeń elektrycznych słuŜących do zasilania, zabezpieczenia i 

opomiarowania zuŜycia energii elektrycznej przez lampy oświetlenia ulicznego 
1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwpora Ŝeniowa  - ochrona części przewodzących dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 

2. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 

3. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania oparte są na obowiązujących 
normach i przepisach. KaŜdy materiał (element) przed wbudowaniem podlega akceptacji Inwestora. 

3.1. Elementy o świetlenia 
3.2.2.  Poprzeczniki słupów 

                   Słupy naleŜy wyposaŜyć w poprzeczniki stalowe ocynkowane o długości 1,6m. 
3.2.4. Tabliczki słupowe 

Zastosować tabliczki słupowe   z wyłącznikami instalacyjnymi o przekroju kabli 10-50 mm2. 
3.2.5. Projektory metahalogenkowe 

                       Projektory metahalogenkowe  asymetryczne 1000W ze źródłami światła wyposaŜone w siatkę 
ochronną  

3.2.6.  Kable 
             Kable zasilające słupy oświetleniowe powinny spełniać wymagania PN-E-90301. NaleŜy 

stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, pięcioŜyłowe o Ŝyłach miedzianych w izolacji 
polwinitowej.  

3.2.7. Przewody 
Przewody zasilające projektory typu YDY 3x2,5 mm2, 450/750V. 

4. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zgodne z obowiązującymi przepisami i normami.  
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4.1. Sprzęt do wykonania o świetlenia 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia boiska winien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość Robót: 
− Ŝurawia samochodowego, 
− podnośnika z balkonem, 
− spawarki transformatorowej do 500 A, 
− spręŜarki, 
− przyczepy do przewoŜenia kabli. 

5. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 

6. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót według obowiązujących przepisów i norm. 

6.4. Układanie kabli 
6.4.5. Monta Ŝ kabli 

Kable niskiego napięcia oświetleniowe naleŜy  układać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami, łącząc je za pomocą tabliczek bezpiecznikowych z przewodem YDY 3x2,5 mm2 w 
słupach. 
W czasie montaŜu kabli  naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− powierzchnia styków przewodów, złączek, zacisków, przekładek i podkładek przewodzących 

prąd w połączeniach musi być dobrze oczyszczona (np. szczotką drucianą, papierem 
ściernym) i przemyta odpowiednio rozpuszczalnikiem; 

− powierzchnia styku powinna być moŜliwie duŜa (większa liczba złączek i śrub; nie naleŜy 
wyrzucać przekładek fabrycznych); 

− naleŜy stosować właściwy i prawidłowo zmontowany osprzęt łączeniowy (złączki i zaciski 
odpowiednie do przekrojów i materiału przewodów, ewentualnie stosować przekładki 
metalowe); 

− połączenia muszą być mocne (pewne dokręcenie, dobry docisk śrub; przeciwnakrętki i 
podkładki spręŜyste wyregulowane; 

− połączenia muszą być zabezpieczone przed korozją i utlenianiem na powietrzu - wazeliną 
bezkwasową pochodzenia mineralnego o topliwości powyŜej + 500C, np. smarem ŁT.  

6.5.  Wciąganie przewodów   
         W słupy i wysięgniki naleŜy wciągnąć przewód YDY 3x2,5 mm2 450/750V chroniąc go przed  

 uszkodzeniami. Przewód łączyć z oprawami i złączami zgodnie z uwagami podanymi w pkt. 6.4.5. 
6.6. Monta Ŝ projektorów 

Projektory naleŜy oczyścić, skompletować i sprawdzić a następnie zamontować na wysięgniku przy 
pomocy podnośnika. Przed zamontowaniem na wysięgniku naleŜy podłączyć przewody zasilające. 

6.7.  Ochrona przeciwpora Ŝeniowa 
                Ochroną  przeciwporaŜeniową  dla słupów będzie samoczynne, szybkie wyłączenie zasilania w 

układzie TN-C/S  realizowane  przez bezpieczniki topikowe w projektowanej rozdzielnicy 
oświetleniowej. Ochroną przeciwporaŜeniową dla projektorów będzie szybkie samoczynne wyłączenie 
zasilania  w układzie TN-S  realizowane przez wyłączniki instalacyjne na tabliczkach słupowych. 

6 . Kontrola jako ści Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót  zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich 
zgodność z wymaganiami SST, Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

7.1 Próby monta Ŝowe i pomiary 
Po zakończeniu robót naleŜy, w ramach prób montaŜowych, wykonać następujące czynności: 
− wizualne sprawdzenie stanu osprzętu, latarń i masztów, 
− sprawdzenie ciągłości Ŝył kabli i przewodów oraz sprawdzenie zgodności faz za pomocą urządzenia 

o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia naleŜy uznać za dodatni, jeŜeli 
poszczególne Ŝyły nie mają przerw oraz jeŜeli poszczególne fazy na obu końcach linii są jednakowo 
oznakowane, 

− sprawdzenie wzrokowe prawidłowości wykonania instalacji dodatkowej ochrony przed poraŜeniem 
oraz sprawdzenie ciągłości przewodów w tej instalacji. 

Ponadto naleŜy przeprowadzić następujące pomiary linii: 
− pomiar rezystancji izolacji poszczególnych odcinków kabla, wynik pomiaru naleŜy uznać za dodatni, 

jeŜeli rezystancja izolacji przeliczona na 1 km długości jest zgodna z odpowiednimi normami dla 
danego rodzaju kabla. Pomiaru rezystancji izolacji naleŜy dokonać za pomocą induktora 
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(megaomomierza) o napięciu nie mniejszym niŜ 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym 
do ustalenia się mierzonej wartości. 

− pomiar skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, 
− pomiar rezystancji wszystkich  uziomów ochronnych  
Próby montaŜowe naleŜy przeprowadzać po ukończeniu montaŜu, a przed zgłoszeniem do odbioru. Z 
prób montaŜowych naleŜy sporządzić odpowiedni protokół.  
Po zakończeniu prób montaŜowych naleŜy przeprowadzić próbny rozruch oświetlenia celem 
sprawdzenia prawidłowości jego pracy 

7.5. Projektory 
Oprawy po ich montaŜu podlegają sprawdzeniu pod względem: 
− prawidłowości montaŜu i działania, 
− jakości połączeń przewodów, 
− stanu powłoki antykorozyjnej wszystkich elementów metalowych. 

7.7.  Instalacja przeciwpora Ŝeniowa 
Po wykonaniu instalacji przeciwporaŜeniowej naleŜy sprawdzić jakość połączeń przewodów 
ochronnych, wykonać pomiary rezystancji uziomów oraz  pomiary skuteczności ochrony 
przeciwporaŜeniowej 

7.8.  Sprawdzenie działania o świetlenia 
        Po przeprowadzeniu prób montaŜowych oświetlenie naleŜy kilkakrotnie załączyć ręcznie w 

rozdzielnicy oświetleniowej i ustalić poprawność działania wszystkich opraw. 
8 Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót  zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 
8.1 Odbiór ko ńcowy 

Dla przeprowadzenia odbioru końcowego Wykonawca powinien przedłoŜyć: 
− protokoły z dokonanych pomiarów linii, w tym ochrony przeciwporaŜeniowej, 
− oświadczenia Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości oświetlenia do eksploatacji, 
− inne dokumenty  wymagane przez Inwestora, 
− protokoły odbioru Robót podpisane przez Inspektora nadzoru, 

9.  Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót  według obowiązujących przepisów. 

9.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową: 
− montaŜu projektorów,  lamp, jest  1 szt. (sztuka),  
− wciągnięcie przewodów i kabli w słupy, rury i wysięgniki  jest 1 m (metr).  
− badania linii kablowej i skuteczności ochrony od poraŜeń jest 1 kpl. ( komplet). 

10. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności zgodne z obowiązującymi przepisami.  

10.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
10.1.6. Wciąganie przewodów w słupy i wysi ęgniki 

− prace przygotowawcze 
− wciąganie przewodów  
− montaŜ  złącz i tabliczek bezpiecznikowych oraz  
− podłączenie przewodów do złącz i tabliczek 

10.1.7. Monta Ŝ  projektorów (kpl.): 
− skompletowanie projektora 
− sprawdzenie projektora 
− podłączenie projektora do przewodu 
− montaŜ projektora na poprzeczniku 

10.1.8.  Badania linii kablowych i skuteczno ści ochrony od pora Ŝeń (kpl.): 
− badanie linii kablowych , 
− badanie uziemienia urządzeń, 
− badanie skuteczności ochrony przed poraŜeniami. 

10.1.10. Rozruch o świetlenia (kpl.): 
− próby montaŜowe 

 
 


