
 

 
 

Obiekt:     

 
Remont nawierzchni drogi powiatowej, ulicy 
Żeromskiego w Białobrzegach 
 

Stadium – Rodzaj pracy    Specyfikacja Techniczna 
                    Wykonania i Odbioru Robót 
 
 

 

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 

                    26-800 Białobrzegi 

                    Ul. Kościelna 103 

                        

 

 
 

 
Data opracowania: marzec 2014 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
PUBLICZNYCH                        

www.pzdpbialobrzegi.pl 

 

Ul. Kościelna 103, 26-800 Białobrzegi, tel./fax ( 48 ) 613-23-38 

 e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl 

NIP: 798-13-28-300, REGON: 670230824 



 

 

 

SPIS TREŚCI: 

D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

D-04.00.00. PODBUDOWY  

D-04.07.01. PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH 

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE 

D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

 

D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, przy przebudowie dróg 

powiatowych na odcinku Białobrzegi – Sucha – Branica w miejscowości Białobrzegi od ul. Kościelnej do ul. 

Rzemieślniczej. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy 

odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

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

Technicznymi: 

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

D-04.00.00. PODBUDOWY  

D-04.07.01. PODBUDOWA Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH 

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE 

D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

 

1.3.2. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą 

stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 1.4. Określenia podstawowe Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  



1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 

(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ziemny, węzeł) 1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

1.4.3. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 

projektantem.  

1.4.5. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 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 ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

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

1.4.11. Rejestr Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera 

. 1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych.  

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

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni.  



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

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona 

składać się z jednej lub dwóch warstw.  

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

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 

mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania 

mrozu.  

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.  

1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 

obiektu mostowego.  

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych.  

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 

budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

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

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni.  

1.4.19. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  

1.4.20. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

1.4.22. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  

1.4.23. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

1.4.24. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 

będącego przedmiotem robót. 



1.4.25. Kosztorys Ofertowy - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.  

1.4.26. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie 

może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli 

drogowej lub jej elementu. 

 1.4.27. Inżynier – osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego, wyznaczona przez 

Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 

oraz postanowieniami warunków Kontraktu (umowy).  

1.4.28. Zamawiający – każdy podmiot szczegółowo określony w umowie (kontrakcie) udzielający zamówienia na 

podstawie ustawy o zamówieniach publicznych (z 10 czerwca 1994 r z późniejszymi zmianami). 

 1.4.29. Wykonawca – osoba prawna (lub fizyczna), z którą Zamawiający zawarł Kontrakt (umowę) w wyniku 

wyboru ofert oraz jej następcy prawni.  

1.4.30. Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.31. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

 1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych 

Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru robót oraz Dokumentację Projektową i komplet SST.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową:  

Zamawiającego; przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną), 

które zostaną przekazane Wykonawcy,  

Wykonawcy; którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.  

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawierać uzgodnienia z właścicielami terenów przeznaczonych do 

tymczasowego lub stałego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska naturalnego. 

W/w Dokumentację Projektową Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji przed rozpoczęciem robót 

określonych Kontraktem. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 

Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt i 

przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.  



1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i SST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 

ważności:  

- Dokumentacja Projektowa,  

- Specyfikacje Techniczne.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Inżyniera. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu 

ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 

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

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 

z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

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

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: a./ utrzymywać Teren 

Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, b./ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 

stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 



będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 

miał szczególny wzgląd na: 1./ Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2./ Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, - możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 

ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do wykonywania robót. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 

wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inżyniera.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

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

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 



się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 

są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać 

roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa 

lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe 

nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Wykonawca będzie gromadził wszystkie zezwolenia i inne 

odnośne dokumenty i przedstawiał je na każde życzenie Inżyniera.  

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które mają spełniać 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej.  

1.5.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze strony Wykonawcy 

nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub 

odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem 

tego uszkodzenia lub zniszczenia. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za 

urządzenia uzbrojenia podziemnego, takie jak: przewody, rurociągi, kable itp., których położenie było wskazane 

przez Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, dotyczących dokładnego położenia 

tych urządzeń w obrębie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń lub instalacji, 

bądź ich przekładania Wykonawca powinien zawiadomić ich właścicieli i Inżyniera. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane 

władze. Koszt naprawy ponosi Wykonawca. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalną niedogodność dla mieszkańców. 



Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 

jego działalnością. 

 1.5.14. Wykopaliska  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego 

poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, 

Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 

robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  

2. MATERIAŁY 

 2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inżyniera. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 

dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład 

czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 

wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 

pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do 

robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. Z wyjątkiem 

uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu 

Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 

wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów, w tym mieszanek mineralno-asfaltowych, a także te w których produkcja odbywa się w 

miejscach nie należących do Wykonawcy mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 



Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, 

gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: a./ Inżynier będzie 

miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

b./ Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. c./ Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do 

Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i 

badań w tych miejscach. 

 

 2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 

robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

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

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

 

3. SPRZĘT   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie 

przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

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

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 



Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować sprawnym rezerwowym 

sprzętem, gotowym do użytku, w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  

4. TRANSPORT  

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

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inżyniera, w 

terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i w badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

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

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Inżynier podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości stosowanych 

materiałów i postępem robót, a także we wszystkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji 

Projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków Kontraktu przez Wykonawcę. Inżynier jest 

upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na jej terenie 

produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi Wykonawcę o 

wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.  



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Pobieranie próbek  

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

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

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

Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać na własny koszt dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

6.2. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.  

6.3. Raporty z badań Wykonawca będzie kompletować i przechowywać raporty ze wszystkich badań i udostępniać 

je na każde życzenie Inżyniera. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.4. Badania prowadzone przez Inżyniera                                                                                                                             

6.4.1. Ogólne zasady prowadzonych badań przez Inżyniera                                                                                                          

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów i robót, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów niezależnie od Wykonawcy. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier będzie oceniać jakość, zgodność materiałów i 

robót z wymaganiami SST i Dokumentacji Projektowej na podstawie przede wszystkim wyników własnych badań.                                                                                                               

6.4.2. Badania i pomiary Laboratorium Zamawiającego                                                                                             

Zamawiający może wykonać następujące badania i pomiary zlecane przez Inżyniera:  

1. przed rozpoczęciem robót:  

- badania materiałów przewidzianych do wbudowania,  

2. w trakcie robót:  

- badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót,  

- badania sprawdzające do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego wg poszczególnych asortymentowych SST.  

W czasie trwania budowy próbki należy dostarczać sukcesywnie w miarę postępu robót                             

6.5. Certyfikaty i deklaracje Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  



1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pakt 1 i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których 

ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone.  

6.6. Dokumenty budowy  

(1) Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 

Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać 

w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

- uwagi i polecenia Inżyniera,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  



- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do 

ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

(2) Rejestr Obmiarów 

 Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym 

Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

(3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: a./ pozwolenie 

na budowę, b./ protokoły przekazania Terenu Budowy, c./ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 

umowy cywilno-prawne, d./ protokoły z odbioru robót e./ protokoły z narad i ustaleń, f./ korespondencję na 

budowie. (5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, w 

jednostkach ustalonych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 



tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

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

Wykonawcę i Inżyniera. Obmiar odbywać się będzie w obecności Inżyniera i podlega jego akceptacji. 

 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą 

ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Pojazdy używane do 

przewożenia materiałów rozliczanych na podstawie masy na samochodzie powinny być ważone co najmniej raz 

dziennie. Inżynier ma prawo do losowego sprawdzenia masy i stopnia załadowania pojazdów, a w przypadku 

stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od wcześniejszej uzgodnionej, to 

całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio 

zredukowana. Każdy samochód powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikacje. 

Obmiar winien następować w punkcie dostawy. Za zgodą Inżyniera Wykonawca może dokonywać ważenia 

pojazdów w publicznych punktach ważenia na urządzeniach wagowych posiadających ważne świadectwa 

legalizacji.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 

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

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 

Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inżyniera.  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza 

się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 

Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru 

Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  

 



 8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 

Inżyniera przy udziale Wykonawcy:  

a./ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b./ odbiorowi częściowemu,  

c./ odbiorowi ostatecznemu,  

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

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

Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. Na polecenie Inżyniera badania sprawdzające przeprowadza 

Laboratorium Zamawiającego.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.  

8.4. Odbiór ostateczny robót 

 8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Zakończenie robót musi zostać potwierdzone przez Inżyniera wpisem do Dziennika Budowy. Warunkami 

pozwalającymi na dokonanie potwierdzającego wpisu są: - przekazanie Inżynierowi kompletnych badań i pomiarów 

wymaganych przez odpowiednie asortymentowe SST do odbioru ostatecznego robót, - uzyskanie pozytywnych 

wyników badań i pomiarów Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

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



Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykonuje Laboratorium Zamawiającego, na próbkach 

pobranych przez Wykonawcę w obecności Inżyniera. Inżynier wskazuje miejsca poboru próbek. Próby do badań 

odbiorczych dostarcza do Laboratorium Zamawiającego Inżynier. Podstawą do odbioru ostatecznego robót są 

przede wszystkim wyniki badań Laboratorium Zamawiającego.  

Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych asortymentach jest 

zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inżyniera. Roboty z wadami nie będą podlegały 

odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,  

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST. 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 



ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1. Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 SST i 

w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa będzie obejmować:  

- robociznę bezpośrednią,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, 

montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 

laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 

dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za 

daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 

zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

 9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  



- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 

trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót,  

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  

- opłaty/dzierżawy terenu,  

- przygotowanie terenu,  

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł,  

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  



D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych  

1. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)  

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem osi 

trasy, jej załamań oraz wyznaczeniem punktów wysokościowych, przy przebudowie dróg powiatowych na odcinku 

Białobrzegi – Sucha – Branica w msc. Białobrzegi od ul. Kościelnej do ul. Rzemieślniczej. 

1.2. Zakres stosowania SST  

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 

1.1.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z odtworzeniem w terenie przebiegu 

trasy drogowej zgodnie z Dokumentacją Projektową i obejmują:  

a./ sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy,  

b./ wyznaczenie i utrwalenie reperów roboczych,  

c./ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

d./ wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,  

e./ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

f./ wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową,  

1.4. Określenie podstawowe  

1.4.1. Punkty główne trasy - Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 

trasy.  

1.4.2. Pozostałe określenia - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i 

określeniami podanymi w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 

  

 



2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00. “Wymagania 

ogólne” pkt. 2.  

2.1.1. Materiały do wyznaczenia trasy drogowej Do utrwalenia punktów głównych trasy i reperów roboczych 

należy stosować pale drewniane z gwoździem lub trzpienie stalowe (stabilizacja punktów w istniejącej 

nawierzchni), słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0.50 m. Pale drewniane umieszczone w 

sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0.15-0.20 m i długości 1.5-1.7 

m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować szpilki stalowe i paliki drewniane o długości około 0.30m i 

średnicy 50-80mm. Świadki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0.50m i przekrój 

prostokątny.  

3. SPRZĘT  

3.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 3.2. Sprzęt do robót pomiarowych  

Do wykonania robót konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak:  

- teodolity lub tachimetry,  

- niwelatory,  

- dalmierze,  

- tyczki,  

- łaty,  

- taśmy stalowe i parciane.  

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. 

 4. TRANSPORT  

4.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.  

4.2. Wymagania dla transportu  

Transport sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia zakresu robót 

może odbywać się dowolnymi środkami transportowymi. 

 

 

  



5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne pkt. 5. Prace pomiarowe 

powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Wszelkie prace pomiarowe związane z 

realizacją robót należą do obowiązków Wykonawcy. Roboty, które bazujące na pomiarach Wykonawcy nie mogą 

być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Prace pomiarowe powinny być 

wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za następstwa niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz niniejszymi SST. 

 5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 

granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 

przekraczać 500 m. Maksymalna odległość pomiędzy reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 

powinna wynosić 500 m, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie 

od jego konfiguracji. Reper roboczy należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej 

i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach wzdłuż trasy drogowej. Rzędne reperu należy określić z dokładnością do 0.4 cm/km stosując niwelację 

podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 

oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej 

 5.3. Wyznaczenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przekazaną przez Zamawiającego. Oś 

trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od 

charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku 

do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi trasy należy wyznaczyć z 

dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w 

terenie należy użyć odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, których usunięcie dopuszczalne jest 

wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą 

robót. 

 5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych  

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: a./ wyznaczenie krawędzi jezdni i pobocza, b./ wyznaczenie 

krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót ziemnych) c./ wyznaczenie w czasie trwania 

robót ziemnych zarysu (konturów) wykopów w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie przekrojów 

poprzecznych) i powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 

uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót zaakceptowanych przez Inżyniera. Do wyznaczenia krawędzi 

jezdni należy stosować szpilki stalowe a do wyznaczenia poboczy paliki drewniane. Do wyznaczenia krawędzi 

wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku wykopów 



głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 

geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 

poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie warstwy wyrównawczej 

nawierzchni oraz wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. Konieczne jest profilowanie 

przekrojów poprzecznych we wszystkich punktach głównych trasy, zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 

innych dodatkowych punktach zaakceptowanych przez Inżyniera 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

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

prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według 

ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania 

ogólne" pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km].  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. Odbiór robót następuje na 

podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 9. 

 9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena 1 kilometra [km] wykonanych robót obejmuje:  

- roboty przygotowawcze,                                                                                                                                                                       

- wyznaczenie punktów głównych osi trasy,                                                                                                                                          

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,                                                                                                                                   

- wyznaczenie reperów roboczych,                                                                                                                                             

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów                                                   

- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową                                                             

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie 

i ewentualne odtworzenie.                                                                                                                                                                         



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-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa                  

5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.                                                                                                    

6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983.                                                                                                 

7./ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979.                                                                  



D-04.00.00 PODBUDOWA  

D-04.07.01. Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

górnej warstwy podbudowy z mieszanek mineralno - bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco w 

związku z przebudowie dróg powiatowych na odcinku Białobrzegi – Sucha – Branica w msc. Białobrzegi od ul. 

Kościelnej do ul. Rzemieślniczej. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego 0/16 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa łamanego i wypełniacza kamiennego zestawiona w 

odpowiednich proporcjach. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-bitumiczna - mieszanka mineralna otoczona odpowiednią ilością lepiszcza. 

1.4.3. Bitumiczna podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. KRUSZYWO 

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowę można stosować następujące kruszywo  

Określone w WT-1 Kruszywa 2008, Część 2 Tablica 1.1 i 1.2  

Tablica 1.1. - Wymagane właściwości kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego 

Punkt WT-

1 

Kruszywa 

2008 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii  

ruchu 

KR1÷ KR2 

4.1.3. 
Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria nie 

niższa niż: 
Gc85/20 

4.1.4. 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe niż 

wg kategorii: 
G20/17,5 

4.1.6. 
Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; kategoria nie 

wyższa niż: 
f2 



 

 

Tablica 1.2 - Wymagane właściwości kruszywa drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do podbudowy z betonu 

asfaltowego 

Punkt WT-1 

Kruszywa 

2008 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii  

ruchu 

KR1÷ KR2 

4.1.3. 
Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana 

kategoria: 
GF85 i GA85 

4.1.5. 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe 

niż wg kategorii: 
GTCNR 

4.1.6. 
Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; kategoria nie 

wyższa niż: 
f16 

4.1.8. 
Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według 

PN-EN 933-4; kategoria nie wyższa niż: 
FI50 lub SI50 

4.1.9. 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 

przekruszonej i łamanej według PN-EN 933-5; 

kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana 

4.2.2. 
Odporność kruszywa na rozdrabnianie według PN-

EN 1097-2, rozdział 5: kategoria nie wyższa niż: 
LA50 

4.3.1. Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9: deklarowana przez producenta 

4.3.3. Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

4.4.1. 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, załącznik B; 

kategoria: 
Wcm0,5

a)
 

4.4.2. 
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, kategoria nie 

wyższa niż: 
F4 

4.4.5. 
"Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN 1367-3, 

kategoria: 
SBLA 

4.5.2. 
Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny 

wg PN-EN 932-3 
deklarowana przez producenta 

4.5.3. 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 

1744-1 p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

4.6.1. 
Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego  

chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.1 
wymagana odporność 

4.6.2. 
Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego  

chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.2 
wymagana odporność 

4.6.3. 

Stałość objętości kruszywa z żużla  stalowniczego 

powietrzem wg PN-EN 1744-1 p. 19.3 kategoria 

nie wyższa niż: 

V6,5 



4.1.7. 
Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie 

wyższa niż: 
MBF10 

4.1.10. 
Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 

933-6, rozdział 8, kategoria nie niższa niż: 
EcsDeklarowana 

4.3.1. Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta 

4.5.3. 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 

1744-1 p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

 

2.2. DOSTAWY KRUSZYWA 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz 

wykonywania z ustaloną w PZJ częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. Wyniki tych badań należy 

przekazywać w określonym trybie Inżynierowi. W umowie z dostawcą (producentem) oraz w PZJ należy 

jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami 

niniejszej ST. 

Pochodzenie kruszywa i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inżyniera. 

Wykonawca powinien zaproponować źródło dostaw kruszyw oraz przedstawić wyniki badań ich jakości. 

Poszczególne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzić z jednego źródła. Wielkość i 

częstotliwość dostaw powinna zapewnić możliwość zgromadzenia na składowiskach, uprzednio 

uzgodnionych z Inżynierem zapasów równych: 

- 50 % potrzebnych materiałów - przed rozpoczęciem Robót, 

- 15-dniowej produkcji wytwórni - w trakcie Robót. 

Transport i składowanie kruszywa powinny odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw lub jego frakcjami. Powierzchnia 

składowisk powinna zapewniać możliwość zgromadzenia na składowiskach co najmniej wyżej podanych ilości 

materiałów. Na składowiskach powinny być wyznaczone drogi o parametrach zapewniających swobodny przejazd 

ładowarek i środków transportu. Kruszywa należy składować oddzielnie według przewidzianych w receptach 

asortymentów i frakcji oraz w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się sąsiednich pryzm. Zaleca się by 

frakcje drobne (poniżej 4 mm), były chronione przed opadami plandekami lub przez zadaszenie. Podłoże 

składowiska musi być równe, utwardzone i dobrze odwodnione tak by nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa 

w trakcie składowania. Warunki składowania oraz lokalizacja i parametry techniczne składowiska powinny być 

wcześniej uzgodnione z Inżynierem. 

2.3. WYPEŁNIACZ 

2.3.1. WYMAGANIA DLA WYPEŁNIACZA 

Do podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować wypełniacz podstawowy (mączka wapienna) produkowany ze 

skał wapiennych drobnoziarnistych lub bezpostaciowych ze starych formacji geologicznych. 

Zawartość węglanu wapnia (CaCO3) w skałach powinna być nie mniejsza niŜ 90%. Dopuszcza się stosowanie 

pyłów z odpylania. Stosunek wypełniacza podstawowego do pyłów z odpylania powinien być > 1. 

Wymagania dla wypełniacza podstawowego (mączki wapiennej) podano w PN-61/S-96504 

Wymagania dla wypełniaczy podano w tablicy 4. 

 



 

 

 

Tablica 4. Wymagania dla wypełniaczy. 

 

2.3.2. DOSTAWY WYPEŁNIACZA 

Pochodzenie wypełniacza i jego cechy jakościowe muszą być zaaprobowane przez Inżyniera. 

Wykonawca musi wcześniej zaproponować Inżynierowi źródło dostaw wypełniacza wraz z wynikami badań 

jakościowych. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić zapasy wypełniacza równe 

zapotrzebowaniu dla 15-dniowej produkcji wytwórni. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia 

ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz wykonania laboratoryjnych badań kontrolnych z ustaloną 

uprzednio częstotliwością. Wyniki tych badań powinny być przekazywane w określonym trybie Inżynierowi. 

W umowie z dostawcą (producentem) oraz w PZJ należy jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku 

dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszej ST. 

2.3.3. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE WYPEŁNIACZA 

Transport i przechowywanie wypełniacza muszą odbywać się w sposób chroniący go przed 

Punkt WT-1 

Kruszywa 

2008 

Właściwości wypełniacza 

Wymagania w zależności od kategorii  

ruchu 

KR1÷ KR2 

5.2.1. Uziarnienie według PN-EN 933-10;  zgodnie z tablicą 24 

5.2.2. 
Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie 

wyższa niż: 
MBF10 

5.3.1. 
Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa 

niż: 
1% (m/m) 

5.3.2. Gęstość ziaren wg EN 1097-7 deklarowana przez producenta 

5.4.1. 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 

wypełniaczu wg PN-EN 1097-4, wymagana 

kategoria: 

V28/45 

5.4.2. 
Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 

13179-1, wymagana kategoria:  
ΔR&B8/25 

5.5.1. 
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 

1744-1, kategoria nie wyższa niż: 
WS10 

5.5.3. 
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym 

wg PN-EN 196-21, kategoria nie niższa niż: 
CC70 

5.5.4. 
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 

mieszanym, wymagana kategoria: 
Ka10, KaDeklarowana 

5.6.2. 
"Liczba asfaltowa" wg PN-EN 13179-2, 

wymagana kategoria: 
BNDeklarowana 



zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca się transport wypełniacza luzem w odpowiednich 

cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich oraz jego przechowywanie w silosach. 

Objętość silosów powinna umożliwić jednoczesne przechowywanie wypełniacza dla 15-dniowej produkcji 

otaczarni. 

2.4. LEPISZCZE 

2.4.1. RODZAJE LEPISZCZY I ZAKRES ICH STOSOWANIA 

Do podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować asfalt drogowy 50/70 spełniający wymagania 

określone w PN-EN-12591:2004 z dostosowaniem do warunków polskich. 

2.4.2. ASFALT DROGOWY 

Do podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować asfalt drogowy 50/70 spełniający wymagania 

określone w PN-EN-12591:2004 i podane w tablicy 5 z dostosowaniem do warunków polskich. 

Tablica 5. Wymagania dla asfaltu D50/70 wg PN-EN-12591:2004 z dostosowaniem do warunków polskich. 

 

Lp

. 

Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu 

  badania 50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25
o
C 0,1mm 

PN-EN 

1426 
50-70 

2 
Temperatura mięknienia o

C 
PN-EN 

1427 
46-54 

3 
Temperatura zapłonu, 

nie mniej niż 
o
C 

PN-EN 

22592 
230 

 

4 

Zawartość składników 

rozpuszczalnych, nie 

mniej niż 

 

% m/m 
PN-EN 

12592 

 

99 

 

5 

Zmiana masy po 

starzeniu (ubytek lub 

przyrost) nie więcej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 

12607-1 

 

0,5 

 

6 

Pozostała penetracja po 

starzeniu, nie mniej niż 

 

% 
PN-EN 

1426 

 

50 

 

7 

Temperatura mięknienia 

po starzeniu, nie mniej 

niż 

 
o
C 

PN-EN 

1427 

 

48 

WŁAŚCIWOŚCI  SPECJALNE   KRAJOWE 

 

8 

Zawartość parafiny, 

nie więcej niż 
% PN-EN 

12606-1 

 

2,2 

 

9 

Wzrost temp. mięk-

nienia po starzeniu, nie 

więcej niż 

 
o
C 

PN-EN 

1427 

 

9 

 

10 

Temperatura łamli-

wości, nie więcej niż 

 
o
C 

PN-EN 

12593 

 

-10 

 

 

2.4.3. ASFALT DROGOWY ZE ŚRODKIEM ADHEZYJNYM 

W przypadku stwierdzenia zbyt małej przyczepności asfaltu drogowego do kruszywa należy dla jego 

poprawy dodać jeden ze środków adhezyjnych. Podjęcie decyzji przez Zamawiającego o zastosowaniu środka 

adhezyjnego oraz określenie optymalnej wielkości dodatku powinny poprzedzić badania penetracji asfaltu i jego 

przyczepności do kruszywa. Środek adhezyjny powinien posiadać Aprobatę Techniczną. 

2.4.4. DOSTAWY LEPISZCZY 



Za jakość dostaw lepiszczy odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Rodzaj lepiszcza i jego 

pochodzenie (dostawca, producent) powinny być ujęte w "Programie zapewnienia jakości" - PZJ i 

uzgodnione z Inżynierem. Również do akceptacji Inżyniera Wykonawca powinien przedstawić uzgodnione z 

dostawcą (producentem) zasady jakościowego odbioru lepiszczy. Zabrania się stosowania do tego samego 

asortymentu robót lepiszczy pochodzących od różnych producentów. Zmiana dostawcy (producenta) wymaga 

zgody Inżyniera oraz opracowania nowej recepty. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna gwarantować ciągłość 

produkcji. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw oraz 

wykonania z ustaloną uprzednio częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. 

Wyniki tych badań powinny być przekazywane w odpowiednim trybie Inżynierowi. W umowie z 

dostawcą (producentem) oraz w PZJ należy jednoznacznie określić sposób postępowania w przypadku dostawy 

lepiszcza niezgodnego z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 

2.4.5. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE LEPISZCZY 

Transport i przechowywanie lepiszczy powinny być zgodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinny 

odpowiadać wymaganiom norm i przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów lepiszczy. Ogólna 

objętość zbiorników powinna umożliwiać magazynowanie lepiszcza potrzebnego dla 15-dniowej produkcji 

otaczarni. Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenie jego jakości. 

Zabrania się podgrzewania zbiorników na lepiszcze bezpośrednio płomieniem. Przy przechowywaniu emulsji 

asfaltowej należy zachować następujące warunki: 

- czas składowania emulsji nie powinien przekraczać trzech miesięcy od daty jej produkcji, 

- temperatura przechowywania emulsji nie powinna być niższa niż 3°C. 

2.5. ŚRODKI ADHEZYJNE 

W przypadku stosowania kruszyw kwaśnych, lub innych o słabej przyczepności asfaltu należy 

stosować środek adhezyjny. Do warstwy ścieralnej należy go stosować bezwzględnie. Należy stosować 

środki adhezyjne, które posiadają Aprobatę Techniczna do stosowania w budownictwie drogowym wydane przez 

IBDiM lub inną jednostkę upoważnioną do wydawania Aprobat. Środek adhezyjny powinien odpowiadać 

wymaganiom podanym w Aprobacie Technicznej. 

Przy ustaleniu ilości dozowania środka adhezyjnego należy uwzględnić wymagania zawarte w 

Aprobacie Technicznej. Dozowanie środka adhezyjnego powinno odbywać się przy pomocy 

automatycznego dozownika wprowadzającego środek do lepiszcza bezpośrednio przed otoczeniem 

kruszywa w mieszalniku otaczarki. 

2.6. MIESZANKA MINERALNO-BITUMICZNA 

2.6.1. WYMAGANIA DLA MIESZANKI MINERALNEJ 

Wymagania dla mieszanki mineralnej podano w tablicy 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablica nr 2.6 - Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

podbudowy (projektowanie empiryczne) 

 

 

 

2.6.2. WYMAGANIA DLA MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH 

Mieszanka mineralno-bitumiczna, będąca przedmiotem niniejszej specyfikacji powinny spełniać 

wymagania postawione w tablicy 7. 

Tablica nr 7 - Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy podbudowy, (projektowanie empiryczne) 

 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt budowlany powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Do wykonania robót związanych z ułożeniem warstwy podbudowy z 

mieszanki mineralno-bitumicznej należy stosować: 

- samochody wywrotki o ładowności 10, 16 i 25 Mg, 

Właściwość 

Przesiew, [%(m/m)] 

AC 16 P  

KR1÷ KR2 

Wymiar sita #, [mm]: od do 

31,5 - - 

22,4 100 - 

16 90 100 

11,2 80 90 

2 40 60 

0,125 4 17 

0,063 3,0 10,0 

Zawartość lepiszcza, wzór (2) Bmin4,2 

Właściwość 

Warunki 

zagęszczania wg 

PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania 

Wymiar mieszanki 

AC 16 P 

Zawartość wolnych 

przestrzeni  

C.1.2, ubijanie, 

2*50 uderzeń 
PN-EN 12697-8, p.4 

Vmin4,0 

Vmax10 

Wolne przestrzenie 

wypełnione lepiszczem 

C.1.2, ubijanie, 

2*50 uderzeń 
PN-EN 12697-8, p.5 

VFBmin50 

VFBmax74 

Zawartość wolnych 

przestrzeni w mieszance 

mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 

2*50 uderzeń 
PN-EN 12697-8, p.5 VMAmin16 

Odporność na działanie wody 
C.1.1, ubijanie, 

2*50 uderzeń 

PN-EN 12697-12, lecz 

przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem zamrażania, 

badanie w 15°C 

ITSR70 



- samochody cysterny do przewozu materiałów sypkich, 

- samochody cysterny do przewozu lepiszcza, 

- wytwórnia mas bitumicznych o wydajności minimum 100 Mg/h, 

- układarka mas bitumicznych, 

- maszyny do zagęszczania podłoża, 

- walce gładkie, stalowe, statyczne, 

- walce ogumione, wibracyjne ciężkie, 

- walce kombinowane typu K-12, 

- szczotki mechaniczne, 

- samochody beczkowozy, 

- sprężarki, 

- skrapiarki. 

4. TRANSPORT 

Transport poszczególnych asortymentów materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w 

rozdziałach niniejszej specyfikacji. 

4.1. TRANSPORT MIESZANKI 

Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 

- do transportu mieszanki można używać wyłącznie wywrotek, 

- czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godz. i powinien zapewnić warunek 

zachowania temperatury wbudowania i wałowania, 

- samochody powinny być dużej ładowności, tj. min. 10 Mg, 

- powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem należy spryskać w niezbędnej ilości środkiem 

zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki, 

- mieszanka musi być przykryta plandekami w czasie transportu, 

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

Zaleca się stosowanie samochodów - termosów z podwójnymi ściankami skrzyni wyposażonej w system grzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYTWARZANIE MIESZANKI 

5.1.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

a) lokalizacja wytwórni 

Wytwórnia powinna być zlokalizowana w pobliżu prowadzonych robót, co pozwala na przetransportowanie w ciągu 

maksimum dwóch godzin. Otaczarnia nie może zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia 

terenu, zanieczyszczać wód i/lub wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm. Teren wytwórni musi być 

ogrodzony i zabezpieczony pod względem bhp i ppoż. 

Wytwórnia musi posiadać świadectwo dopuszczenia wytwórni do ruchu przez inspekcję sanitarną i władze ochrony 

środowiska. 

b) warunki prowadzenia produkcji 

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytwarzane i wbudowane na gorąco można produkować w sezonie 

od 15 kwietnia do 15 września. Ewentualne przedłużenie tego okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez 

Inżyniera w przypadku stwierdzenia dobrych warunków pogodowych tj. temperatury ponad 5°C. 

Produkcja może odbywać się jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej przez Wykonawcę lub na 

jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca musi posiadać na budowie własne laboratorium lub też 



za zgodą Inżyniera zlecić kontrolę laboratoryjną niezależnemu laboratorium. Inżynier może mieć własne 

laboratorium lub korzystać z laboratorium Wykonawcy, uczestnicząc w badaniach. 

5.1.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRODUKCJI 

a) wymagania dla wytwórni 

Wytwórnia musi posiadać pełne wyposażenie, gwarantujące właściwą jakość wytwarzanej mieszanki. Przed 

przystąpieniem do produkcji wszystkie zespoły i urządzenia otaczarki należy komisyjnie sprawdzić, co powinno 

zostać potwierdzone w protokole podpisanym przez Wykonawcę i Inżyniera. Kontrolą należy objąć następujące 

urządzenia wytwórni: 

- dozator wstępny, gdzie muszą być sprawne o właściwej częstotliwości wibratory, odpowiednio stawione 

szczeliny dozujące, prawidłowo napięte taśmociągi, 

- zbiorniki i kocioł do lepiszcza, gdzie musi działać sprawny system grzewczy ze sprawną kontrolą 

temperatury przy użyciu legalizowanych termometrów, 

- wagi, które muszą posiadać aktualną legalizację Urzędu Miar i Jakości, 

- sita, które muszą posiadać wymiary zgodne z normą PN-91/B-06714/15, 

- kabinę sterowania automatycznego, która musi być sprawdzona przez producenta lub upoważniony dozór 

techniczny, dopuszczający ją do eksploatacji, 

- urządzenia odpylające pod względem szczelności. 

Nie dopuszcza się do ręcznego sterowania produkcją! 

Otaczarka powinna posiadać zasobnik do czasowego przechowywania gotowej mieszanki, co pozwala na 

zapewnienie ciągłości produkcji i lepsze wykorzystanie środków transportowych. Wytwórnia powinna posiadać 

wagę do ważenia samochodów z mieszanką, co pozwala na dokładną kontrolę produkcji. 

5.2. ODCINEK PRÓBNY 

1. Nie wymaga się wykonywania odcinka próbnego. 

5.3. PRODUKCJA MIESZANKI 

5.3.1. ZASADY OGÓLNE 

Produkcja mieszanki może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy po wyrażeniu zgody przez 

Inżyniera. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu pracy otaczarki, zapewniającego ciągłość 

produkcji i układania mieszanki. Wykonawca opracuje projekt mieszanki (recepty), który następnie po sprawdzeniu 

przez Inżyniera zostaje zatwierdzony do stosowania. Bez ważnej, zatwierdzonej recepty laboratoryjnej Wykonawca 

nie może rozpocząć produkcji. Wykonawca ponosi całą odpowiedzialność za jakość produkcji. 

5.3.2. PRZYGOTOWANIE MIESZANKI 

Wykonawca przygotowuje receptę laboratoryjną, a następnie przedstawi ją do akceptacji Inżynierowi 

wraz ze wszystkimi materiałami w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót. 

Roboty mogą być rozpoczęte po zaakceptowaniu recepty przez Inżyniera. Inżynier może zażądać 

wykonania badań wszystkich materiałów użytych do przygotowania recepty. Badania sprawdzające 

wykonane na zlecenie i koszt Inżyniera nie mają wpływu na termin wykonania odcinka próbnego. 

Roboczy skład mieszanki opracowany jest na podstawie recepty laboratoryjnej i służy do zaprogramowania 

naważania poszczególnych frakcji kruszywa oraz wypełniacza i lepiszcza. Wykonawca przed przystąpieniem do 

produkcji jest zobowiązany w obecności Inżyniera i na jego wniosek do przeprowadzenia kontrolnej produkcji w 

postaci zarobu próbnego. Wytwórnia musi być zaprogramowana zgodnie z zatwierdzoną receptą roboczą. 

Najpierw należy wykonać zarób próbny na sucho tj. bez udziału lepiszcza w celu kontroli dozowania 



kruszywa i zgodności składu granulometrycznego z projektowaną krzywą uziarnienia. Próbkę kruszywa należy 

pobrać po opróżnieniu zawartości mieszalnika. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno asfaltowej 

względem składu zaprojektowanego powinny być zawarte w granicach, % m/m: 

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # /mm/ 

- 31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 10,0; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 ± 4,0 % 

- 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 2,0 % 

- < 0,075 ± 1,5 % 

Asfalt ± 0,3 % 

Temperatura lepiszcza, kruszywa i gotowej masy powinny być ściśle przestrzegana. Asfalt w zbiorniku powinien 

być podgrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającej utrzymanie stałej temperatury z 

tolerancją ±5°C. Kruszywo powinno by ć wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 

wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa 

o więcej niŜ 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Po sprawdzeniu składu kruszywa należy wykonać pełny zarób próbny z udziałem lepiszcza w ilości 

przewidzianej w recepcie. Sprawdzenie zawartości lepiszcza w mieszance następuje w wyniku przeprowadzonej 

ekstrakcji. Należy wykonać minimum dwie ekstrakcje. Dopuszczalne odchylenia dla 

lepiszcz może wynosić ± 0,3 %. W przypadku stwierdzenia przekroczenia podanych tolerancji należy 

dokonać korekty w urządzeniach wytwórni i powtórzyć kontrolę zarobu. Pozytywne przeprowadzenie próby 

powinno zostać potwierdzone przez nadzór w protokole. Temperatury kruszywa i lepiszcza muszą być ściśle 

przestrzegane i powinny wynosić w stopniach Celsjusza dla: 

- asfaltu D 50/70 od 145 do 180oC, 

- mieszanki dla D 35/50 od 140 do 180oC. 

Wypełniacz dostarczony jest z silosa do mieszalnika mechanicznego w temperaturze otoczenia. 

Zaleca się podgrzewanie wypełniacza do temperatury nie wyższej niż 120°C. Suszenie kruszywa w 

suszarce może zostać przyspieszone gdy kruszywo składowane jest na placach zadaszonych, osłoniętych przed 

deszczem. Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana /z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania/ oraz 

o temperaturze niższej od wymaganej powinna być potraktowana jako odpad 

produkcyjny. 

5.3.3. DOZOWANIE SKŁADNIKÓW 

Dozowanie powinno odbywać się przy użyciu wagi sterowanej automatycznie. Nie dopuszcza się 

sterowania ręcznego odważania składników. Dozowanie powinno odbywać się z następującą dokładnością; 

- dla kruszywa +-2,5% 

- dla wypełniacza +-1,0% 

- dla lepiszcza +-0,3% 

w stosunku do wagi zarobu. 

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Dla konstrukcji nawierzchni na poszerzeniach i w miejscach rozbiórek ma zastosowanie                                 ST D-

04.03.01. „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 

5.5. WBUDOWANIE MIESZANKI 

5.5.1. WARUNKI OGÓLNE 

Podbudowa z betonu asfaltowego może być układana gdy temperatura otoczenia w ciągu doby nie 



jest niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości 

cm. Nie dopuszcza się układania warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów 

atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). Układanie betonu asfaltowego w innych warunkach 

atmosferycznych może nastąpić jedynie za zgodą Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do układania Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szkicu zgodnego z PZJ, 

pokazującego sposób układania warstwy, dzienną działkę roboczą długości min. 300-500 m. Wykonawca 

zobowiązany jest do opracowania sposobu organizacji ruchu drogowego, oznakowania odcinka robót i ponosi 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze. 

5.5.2. WARUNKI DLA UKŁADARKI 

Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki posiadającej następujące 

wyposażenie: 

- automatyczne sterowanie, pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną niweletą oraz grubością, 

- płytę wibracyjną do wstępnego zagęszczania, 

- urządzenie do podgrzewania układarki. 

5.5.3. UKŁADANIE 

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w 

pkt 5.3.2. Początkowa temperatura w czasie zagęszczania powinna wynosić dla asfaltu D-50/70 nie mniej niż 

140°C. 

5.5.4. WYKONANIE ZŁĄCZY 

W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością występują jedynie złącza poprzeczne, wynikające z dziennej 

działki, które należy wykonać przez równe obcięcie i następnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą 

przed uszkodzeniem. W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości jezdni występujące złącza podłużne 

należy równo obciąć i posmarować lepiszczem. Zaleca się, aby dzienna działka robocza była wykonywana całą 

szerokością jezdni. Zamiast smarowania złączy 

lepiszczem lepiej jest zastosować samoprzylepną taśmę asfaltowo-kauczukową, przyklejoną do obciętego złącza 

przed dalszym układaniem warstwy podbudowy. 

5.6. ZAGĘSZCZANIE PODBUDOWY I WYMAGANIA DLA UŁOŻONEJ PODBUDOWY 

5.6.1. OGÓLNE ZASADY 

Należy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym. Efektywność 

zagęszczania zależy w dużym stopniu od temperatury mieszanki mineralno-bitumicznej. Początkowa 

temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 140°C. 

5.6.2. WALCE DO ZAGĘSZCZANIA 

Do zagęszczania mieszanek mineralno-bitumicznych należy stosować następujące walce: 

- gładkie, stalowe statyczne dwuwałowe lekkie i średnie, 

- gładkie, stalowe statyczne trzywałowe średnie, 

- gładkie, stalowe dwuwałowe wibracyjne lekkie, 

- ogumione, ciężkie o regulowanym ciśnieniu w oponach w granicach 2-8 atmosfer, 

- mieszane typu K-12 z przednią osią gładką stalową wibracyjną i tylną ogumioną. 

Wybór rodzaju walców do zagęszczania zależy od grubości warstwy, wymaganego stopnia zagęszczenia, rodzaju 

mieszanki, wielkości produkcji otaczarki. 

5.6.3. ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI 

Podstawowe zasady zagęszczania: 



- zagęszczanie należy przeprowadzać począwszy od krawędzi ku środkowi, 

- najeżdżać na wałowaną warstwę kołem napędowym w celu uniknięcia sfalowań podbudowy,  

- rozpoczynać wałowanie walcem gładkim a następnie ogumionym przy niskim ciśnieniu, podwyższając je w miarę 

wałowania, 

- manewry walca należy przeprowadzać płynnie na odcinku już zagęszczonym, 

- prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna w granicach 2-4 km/h na początku i w granicach 4-6 km/h w 

dalszej fazie wałowania, 

- walce wibracyjne powinny mieć sprawne urządzenia regulujące zakres stosowanej częstotliwości 

wibracji 33-35 Hz, a pierwsze przywałowanie powinno być wykonane przy użyciu walca stalowego 

statycznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” ptk.6. 

6.2. BADANIE KRUSZYW I WYPEŁNIACZA 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz 

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań 

Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.3.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki podaje tablica 10. 

Tablica 10. 

 

L.p. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 próbki na dziennej działce roboczej  

2. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w 

wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 

2 próbki przy produkcji >500 Mg 

3. Właściwości asfaltu dla każdej dostawy / cysterny/ 

4. Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

5. Właściwości kruszywa 1 na 200 Mg i przy każdej zmianie 

6. Temperatura składników mieszanki mineralnoasfaltowej dozór ciągły 

 

7. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej każdy pojazd przy załadunku i w 

czasie wbudowywania 

 

8. Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej j.w. 

9. Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 

 

 
6.3.2. UZIARNIENIE MIESZANKI MINERALNEJ 

Próbki do badań mieszanki mineralnej należy pobrać po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem 

asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna być zgodna z zaprojektowaną w recepcie laboratoryjnej. 

6.3.3. SKŁAD MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji. Wyniki powinny być 

zgodne z zaprojektowaną receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w niniejszej ST. 

6.3.4. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI ASFALTU 

Dla każdej dostawy należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt. 2.4.2. 

6.3.5. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI WYPEŁNIACZA 



Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić właściwości wypełniacza zgodnie z pkt. 

2.3.1. 

6.3.6. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA 

Z częstotliwością podaną w pkt 6.3.1. należy określić właściwości kruszywa zgodnie z pkt 2.1. 

6.3.7. POMIAR TEMPERATURY SKŁADNIKÓW MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury 

na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 

wymaganiami podanymi w niniejszej ST. 

6.3.8. POMIAR TEMPERATURY MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru 

w mieszance i odczytaniu temperatury. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w niniejszej 

ST. 

6.3.9. SPRAWDZENIE WYGLĄDU MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, 

załadunku, rozładunku i wbudowania. 

6.3.10. WŁAŚCIWOŚCI MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określić na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. 

Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.3.11. BADANIA DLA NADZORU 

W trakcie trwania robót Wykonawca ma obowiązek przygotować dla Inżyniera zagęszczone próbki Marshalla. 

Próbki powinny być zagęszczone w sposób znormalizowany, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na 

odpowiednią jej wysokość oraz temperaturę zagęszczania. Jednia seria /3 sztuki/ próbek, z datą produkcji oraz 

dokładną lokalizacją jej wbudowania , powinna być wykonana co 500 mb w przypadku układania połową 

szerokości drogi, lub co 250 mb przemiennie w przypadku układania całą szerokością. 

Zagęszczone próbki odbierać będzie laboratorium Nadzoru, bądź można je do tego laboratorium sukcesywnie 

dostarczać. 

6.4. WYMAGANIA DLA UŁOŻONEJ WARSTWY PODBUDOWY 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego podaje tablica 11. 

Tablica 11. 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość 

1 Szerokość warstwy 10 razy na odc. o długości 1 km 

2 Równość podłużna  planografem w sposób ciągły na każdym pasie ruchu 

2a Równość poprzeczna 10 razy na odc. o długości 1 km na każdym pasie 

3 Spadki poprzeczne 10 razy na odcinku o długości 1 km  

4 Rzędne wysokościowe pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi według dokumentacji budowy 5 Ukształtowanie osi w planie 

6 Grubość wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m 

7 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

8 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

9 Wygląd warstwy ocena ciągła 

10 Wolna przestrzeń Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa ruchu o 

długości do 1000 m 

11 Grubość warstwy j.w. 

 
6.4.1. SZEROKOŚĆ WARSTWY 

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową, z tolerancją +5 cm. 

6.4.2. RÓWNOŚĆ WARSTWY 



Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy nie powinny przekraczać 9 mm. 

6.4.3. SPADKI POPRZECZNE WARSTWY 

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, 

z tolerancją ±0,5%. 

6.4.4. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją -1 cm + 0 cm. 

6.4.5. UKSZTAŁTOWANIE OSI W PLANIE 

Oś warstwy w palnie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową, z tolerancją +5 cm. 

6.4.6. GRUBOŚĆ WARSTWY 

Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±10 %. 

6.4.7. ZŁĄCZA PODŁUŻNE I POPRZECZNE 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równoległe lub prostopadłe do osi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 

Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.8. KRAWĘDŹ, OBRAMOWANIE WARSTWY 

Krawędzie podbudowy powinny być równo obcięte lub wyprofilowane oraz pokryte asfaltem. 

6.4.9. WYGLĄD WARSTWY 

Podbudowa z betonu asfaltowego powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 

łuszczących się i spękanych. 

6.4.10. ZAGĘSZCZENIE WARSTWY 

Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być ≥ 98 %. 

6.4.11. WOLNA PRZESTRZEŃ W WARSTWIE 

Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie powinna wynosić 4,5 – 7,0 %. 

6.5. BADANIA MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH 

6.5.1. BADANIA W CZASIE PRODUKCJI 

W czasie produkcji należy kontrolować: 

- sprawność urządzeń otaczarki i maszyn współpracujących, 

- temperaturę kruszywa, lepiszcza i gotowej mieszanki mineralnej co godzinę, 

- skład granulometryczny mieszanki 

- skład mieszanki mineralno-bitumicznej przez wykonanie jej ekstrakcji. Ekstrakcję mieszanki mineralno 

bitumicznej należy wykonać min. raz dziennie przy produkcji powyżej 500 Mg 

- zagęszczenie próbek należy dokonywać w najwyższej temperaturze zagęszczania podbudowy podanej w punkcie 

5.5.3. 

- należy wykonać trzy wzorcowe próbki w celu ustalenia: 

- gęstości strukturalnej 

- stabilności i odkształcenia. 

Stabilność i odkształcenie sprawdza się wg PN-/S-04001/11. 

Wykonawca ma obowiązek w trakcie trwania robót przygotować dla Inżyniera zagęszczone próbki Marshalla. 

Próbki powinny być zagęszczone w sposób znormalizowany, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na 

odpowiednią jej wysokość oraz temperaturę zagęszczania. Jedna seria / 3 sztuki / próbek z data produkcji oraz 

dokładną lokalizacją jej wbudowania powinna być wykonana co 500 mb w przypadku układania połową szerokości 

drogi, lub co 250 mb przemiennie w przypadku układania całą szerokością. 



Zagęszczone próbki odbierać będzie laboratorium Nadzoru, bądź można je do tego laboratorium sukcesywnie 

dostarczać. 

6.5.2. BADANIA W CZASIE UKŁADANIA PODBUDOWY 

W czasie układania podbudowy należy kontrolować: 

- dokładność spryskania podłoża emulsją lub asfaltem upłynnionym pod względem jednorodności i użycia na 1 m2, 

- sprawność układarki pod względem funkcjonowania płyty wibracyjnej, grubości i jednorodności układanej 

warstwy, 

- prawidłowość przebiegu procesu wałowania, jego zgodność z przyjętymi założeniami w PZJ, 

- temperaturę zagęszczonej mieszanki. 

- sposób wykonania złączy podłużnych i poprzecznych, które nie mogą powodować nierówności, powinny być 

ściśle związane i jednorodne z podbudową. 

6.6. BADANIA I POMIARY WYKONANEJ WARSTWY PODBUDOWY 

Badania i pomiary warstwy należy rozpocząć następnego dnia po jej wbudowaniu. Badania i pomiary prowadzi 

Wykonawca z udziałem Inżyniera. 

6.6.1. BADANIE ZAGĘSZCZENIA 

Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy podbudowy. Wykonuje się to poprzez 

wycięcie cylindrycznej próbki z gotowej podbudowy po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. 

Wycięcie próbki powinno nastąpić w godzinach porannych, kiedy podbudowa nie jest jeszcze nagrzana. 

Należy pobrać losowo min. dwie próbki przy dziennej działce długości 500 m i cztery próbki przy działce dłuższej. 

6.6.2. POMIAR NIERÓWNOŚCI WARSTW PODBUDOWY 

Pomiaru nierówności podbudowy w kierunku podłużnym dokonuje się łatą o długości 4 m w odstępach co 20 m lub 

planografem w sposób ciągły. Pomiaru nierówności podbudowy w kierunku poprzecznym dokonuje się łatą o 

długości 4 m w odstępach co 100 m. 

6.6.3. POMIAR GRUBOŚCI WARSTW PODBUDOWY 

Grubość warstw podbudowy musi być zgodna z Dokumentacją Projektową. Kontrolę grubości ułożonej warstwy 

podbudowy przeprowadza się przy okazji wycinania próbek w celu badania zagęszczenia, w dwóch lub czterech 

miejscach dziennego odcinka. Wybór miejsca powinien być losowy i mieć miejsce w odległości około 1 m od 

krawędzi. 

6.6.4. POMIAR SZEROKOŚCI WARSTW PODBUDOWY 

Szerokość warstwy podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenia szerokości warstwy 

wykonuje się przez pomiar bezpośredni, taśmą mierniczą, co 100 m prostopadle do osi drogi. 

6.6.5. KONTROLA ZAWARTOŚCI WOLNEJ PRZESTRZENI 

Należy dokonywać kontroli wolnej przestrzeni w zagęszczonej warstwie podbudowy na próbkach wyciętych z 

podbudowy wg Zeszyt 64 „Seria I „ Informacje, Instrukcje wydany przez IBDiM Warszawa 2002 pt. „Procedury 

badań do projektowania składu i kontroli mieszanek asfaltowych:. 

6.6.6. SPRAWDZENIE RZĘDNYCH NIWELETY WARSTW PODBUDOWY 

Niweleta warstw podbudowy musi być zgodna z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie rzędnych niwelety warstw 

podbudowy należy wykonać za pomocą niwelatora na odcinkach ustalonych przez Inżyniera, na długościach nie 

mniejszych niż 0.1 długości odbieranego odcinka. 

6.6.7. KONTROLA STANU ZEWNĘTRZNEGO PODBUDOWY 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstwy podbudowy należy wykonać przez bezpośrednie oględziny. 

6.6.8. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 



Mieszankę mineralno-asfaltową oraz ułożoną warstwę podbudowy uznaje się za wykonaną zgodnie z wymaganiami 

niniejszej ST, jeżeli: 

- wyniki oceny makroskopowej są pozytywne; 

- co najmniej 95% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, spełnia wymagania 

ST; 

- nie więcej niż 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń zwiększonych o 30%, 

spełnia wymagania ST 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy. Obmiar robót obejmuje roboty objęte 

Dokumentacją Projektową oraz dodatkowe, których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót 

pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem. Szerokość warstw należy mierzyć na górnej powierzchni wykonanej warstwy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". W przypadku 

stwierdzenia odchyleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych, nakazuje usunięcie wadliwie wykonanej 

warstwy. Roboty poprawkowe lub usunięcie wadliwie wykonanej warstwy wykonuje Wykonawca na swój 

koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych według obmiaru, zostanie opłacona według cen 

jednostkowych za 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy podbudowy. Cena jednostkowa wykonanej podbudowy 

obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze 

- oznakowanie robót, 

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

- wykonanie recepty laboratoryjnej, 

- zakup i dostarczenie składników oraz wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty, 

- dostarczenie mieszanki mineralno-bitumicznej na miejsce wbudowania, 

- wykonanie połączenia międzywarstwowego 

- wykonanie odcinka próbnego, 

- rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki, 

- wykonanie spoin roboczych, 

- obcięcie i posmarowanie emulsją asfaltową krawędzi roboczych podbudowy oraz urządzeń obcych 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Specyfikacji Technicznej, 

- utrzymanie podbudowy w czasie robót, 

- dowiezienie i odwiezienie sprzętu niezbędnego do poprawnego wykonania podbudowy 

- zagęszczenie dla Nadzoru odpowiedniej ilości próbek Marshalla. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

1. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania i 

badania. 

2. PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 

3. PN-EN 1744-01:2000 Badanie chemiczne. Właściwości kruszyw 

4. PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 



5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczenie 

kształtu ziarn – wskaźnik kształtu. 

7. PN-B-06714-17:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

8. PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

9. PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 

10. PN-B-06714-20:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

krystalizacji. 

11. PN-B-06714-42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles. 

12. PN-B-06714-48:1988 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w 

postaci grudek gliny. 

13. PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 

14. PN-B-11112:1996 Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

15. PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

16. PN-EN 933-8 Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 

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

18. BS 598: Part 110:1998 Badanie odporności na koleinowanie. 

10.2. INNE DOKUMENTY 

1. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. WT/MK-CZDP 84. 

2. Aprobata Techniczna środków adhezyjnych w budownictwie drogowym wydane przez IBDiM. 

3. Zeszyt nr 29, Informacje, instrukcje. "Wytyczne zagęszczania walcami wibracyjnymi K 12 gruntów, 

kruszyw i mieszanek mineralno-bitumicznych, IBDiM 1990. 

4. Zeszyt 64 „Seria I „ Informacje, Instrukcje wydany przez IBDiM Warszawa 2002 pt. „Procedury badań do 

projektowania składu i kontroli mieszanek asfaltowych:. 

5. Instrukcja” Wymagania wobec wypełniacza do drogowych i lotniskowych mieszanek mineralnoasfaltowych. 

IBDiM Warszawa 2001r. 

6. Wytyczne badań i kryteria oceny mączek wapiennych do mieszanek mineralno – asfaltowych. Zeszyt 56 IBDiM, 

Warszawa 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

związanych z wykonaniem warstw nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, wytwarzanych i 

wbudowywanych na gorąco przy przebudowie dróg powiatowych na odcinku Białobrzegi – Sucha – Branica w msc. 

Białobrzegi od ul. Kościelnej do ul. Rzemieślniczej. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego należy zastosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, w ramach 

wykonania: 

- konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa łamanego i wypełniacza kamiennego zestawiona w 

odpowiednich proporcjach. 

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

1.4.3. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną, a podbudową, zapewniająca 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowę. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 

D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. KRUSZYWO 

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowę można stosować następujące kruszywo określone w WT-1 

Kruszywa 2008, Część 2 Tablica 3.1 i 3.2  

Tablica 3.1. - Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy ścieralnej 

Punkt WT-1 

Kruszywa 

2008 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii  ruchu 

KR2 

4.1.3. 
Uziarnienie według PN-EN 933-1, kategoria 

nie niższa niż: 
Gc85/20 

4.1.4. 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie 

większe niż wg kategorii: 
G20/15 

4.1.6. 
Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; kategoria 

nie wyższa niż: 
f2 

4.1.8. 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub 

według PN-EN 933-4; kategoria nie wyższa 

niż: 

FI25 lub SI25 



4.1.9. 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 

przekruszonej i łamanej w kruszywie 

grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nie 

niższa niż: 

CDeklarowana 

4.2.2. 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie 

według normy PN-EN 1097-2, rozdział 5: 

kategoria nie niższa niż: 

▪ grupa kruszyw A (tablica 8.1) 

▪ grupa kruszyw B (tablica 8.1) 

LA25 

LA30 

4.2.3. 
Odporność na polerowanie kruszywa wg PN-

EN 1097-8, kategoria nie niższa niż: 
PSVDeklarowane 

4.3.1. 
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 

lub 9: 
deklarowana przez producenta 

4.3.3. 
Gęstość nasypowa wg normy PN-EN 1097-

3: 
deklarowana przez producenta 

4.4.1. 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, 

załącznik B; kategoria nie wyższa niż: 
Wcm0,5

a)
 

4.4.2. 

Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1, 

załącznik B, w 1 % NaCl, kategoria nie 

wyższa niż: 

FNaCl7 

4.4.5. 
"Zgorzel słoneczna" bazaltu wg PN-EN 

1367-3, wymagana kategoria: 
SBLA 

4.5.2. 
Skład chemiczny - uproszczony opis 

petrograficzny wg PN-EN 932-3 
deklarowana przez producenta 

4.5.3. 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-

EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 

4.6.1. 

Rozpad krzemianowy żużla 

wielkopiecowego  chłodzonego powietrzem 

wg PN-EN 1744-1 p. 19.1 

wymagana odporność 

4.6.2. 

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego  

chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1 

p. 19.2 

wymagana odporność 

4.6.3. 

Stałość objętości kruszywa z żużla  

stalowniczego powietrzem wg PN-EN 1744-

1 p. 19.3 kategoria nie wyższa niż: 

V3,5 

a) Jeżeli nasiąkliwość jest większa,  należy badać mrozoodporności według p. 4.4.2. 

 

 

 

 

 

 



Tablica 3.2 - Wymagane właściwości kruszywa drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do warstwy ścieralnej 

 

 

 

 

 

2.2. DOSTAWY KRUSZYWA 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 2.2. 

 

 

 

2.3. WYPEŁNIACZ 

 

Stosować należy wypełniacz podstawowy (mączka wapienna) odpowiadający wymaganiom 

podanym w Specyfikacji Technicznej D-04.07.01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt WT-1 

Właściwości kruszywa 

Wymagania w zależności od kategorii  

ruchu 

Kruszywa 

2008 
KR2 

4.1.3. 
Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana 

kategoria: 
GF85  

4.1.5. 
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe 

niż wg kategorii: 
GTCNR 

4.1.6. 
Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; kategoria nie 

wyższa niż: 
f16 

4.1.7. 
Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie 

wyższa niż: 
MBF10 

4.1.10. 
Kanciastość kruszywa drobnego według PN-EN 

933-6, rozdział 8, kategoria nie niższa niż: 
EcsDeklarowana 

4.3.1. 
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz.7,8 lub 

9 
deklarowana przez producenta 

4.5.3. 
Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 

1744-1 p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 
mLPC0,1 



 

Tablica 2.3. Wymagania dla wypełniaczy. 

Punkt WT-1 
Kruszywa 2008 

Właściwości wypełniacza 
Wymagania w zależności od kategorii  ruchu 

 KR2 

5.2.1. Uziarnienie według PN-EN 933-10;  zgodnie z tablicą 24 

5.2.2. Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż: MBF10 

5.3.1. Zawartość wody wg PN-EN 1097-5, nie wyższa niż: 1% (m/m) 

5.3.2. Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta 

5.4.1. 
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu wg 

PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 
V28/45 

5.4.2. 
Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 13179-1, 

wymagana kategoria:  
ΔR&B8/25 

5.5.1. 
Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria 

nie wyższa niż: 
WS10 

5.5.3. 
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg PN-EN 196-

21, kategoria nie niższa niż: 
CC70 

5.5.4. 
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym, 

wymagana kategoria: 
Ka10, KaDeklarowana 

5.6.2. "Liczba asfaltowa" wg PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDeklarowana 

 

2.4. LEPISZCZE 

2.4.1. RODZAJE LEPISZCZY I ZAKRES ICH STOSOWANIA 

Specyfikacje uwzględniają następujące lepiszcza: 

- asfalty drogowe - (D). 

2.4.2. ASFALT DROGOWY 

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować asfalt drogowy 50/70 spełniający 

wymagania określone w PN-EN 12591:2002 z dostosowaniem do warunków polskich. Wymagania dla 

asfaltu D 50/70 podano w uwagach do rozdziału D-04.07.01. 

2.4.3. DOSTAWY LEPISZCZY 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 2.4.4. 

2.4.4. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE LEPISZCZY 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 2.4.5. 

2.5. ŚRODKI ADHEZYJNE 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 2.5. 

2.6. BETON ASFALTOWY 

2.6.1. WYMAGANIA DLA BETONU ASFALTOWEGO 

Mieszanka betonu asfaltowego, będąca przedmiotem niniejszej specyfikacji powinna spełniać, zależnie od kategorii 

ruchu i rodzaju warstwy nawierzchni wymagania postawione w tablicy 2.6.1.. 

 

 

 

 



Tablica 2.6.1.. Wymagania dla betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej 

 

Właściwość 

Warunki 

zagęszczania wg 

PN-EN 13108-

20 

Metoda i warunki 

badania 

Wymiar mieszanki 

AC 8 S 

Zawartość wolnych przestrzeni  
C.1.2, ubijanie, 

2*50 uderzeń 
PN-EN 12697-8, p.4 

Vmin1,0 

Vmax3 

Wolne przestrzenie wypełnione lepiszczem 
C.1.2, ubijanie, 

2*50 uderzeń 
PN-EN 12697-8, p.5 

VFBmin78 

VFBmax89 

Zawartość wolnych przestrzeni w 

mieszance mineralnej 

C.1.2, ubijanie, 

2*50 uderzeń 
PN-EN 12697-8, p.5 VMAmin16 

Odporność na działanie wody 
C.1.1, ubijanie, 

2*50 uderzeń 

PN-EN 12697-12, 

przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 

zamrażania, badanie w 

15°C 

ITSR90 

 

 

2.6.2. PROJEKTOWANIE BETONU ASFALTOWEGO 

Krzywe uziarnienia zaprojektowanych mieszanek mineralnych powinny mieścić się między krzywymi 

granicznymi podanymi w tablicy 2.6.2. 

Tablica 2.6.2. Krzywe graniczne mieszanek mineralnych. 

 

Właściwość 

Przesiew, [%(m/m)] 

AC 8 S 

KR1÷ KR2 

Wymiar sita #, [mm] od do 

16 - - 

11,2 100 - 

8 90 100 

5,6 70 90 

2 45 65 

0,125 8 20 

0,063 6,0 12,0 

Zawartość lepiszcza, wzór (2) Bmin6,6 

 

 

 

3. SPRZĘT 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 3. 

4. TRANSPORT 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 4. 

 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYTWARZANIE MIESZANKI 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 5.1. 

5.2. ODCINEK PRÓBNY 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 5.2. 

5.3. PRODUKCJA MIESZANKI 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 5.3. 

5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Ma zastosowanie ST D-04.03.01.pkt 5. 

5.5. WBUDOWANIE MIESZANKI 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 5.5. 

5.6. ZAGĘSZCZANIE NAWIERZCHNI 

5.6.1. OGÓLNE ZASADY 

Należy stosować sposób zagęszczania opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym. Efektywność zagęszczania 

zależy w dużym stopniu od temperatury betonu. Początkowa temperatura betonu w czasie 

zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 140°C. 

5.6.2. WALCE DO ZAGĘSZCZANIA 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 5.5.2. 

5.6.3. ZAGĘSZCZANIE MIESZANKI 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 5.5.3. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI ROBOT 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.1. 

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.2. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT 

6.3.1. CZĘSTOTLIWOŚĆ ORAZ ZAKRES BADAŃ I POMIARÓW 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.3.1. 

6.3.2. UZIARNIENIE MIESZANKI MINERALNEJ 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.3.2. 

6.3.3. SKŁAD MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.3.3. 

6.3.4. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI ASFALTU 

Dla każdej dostawy należy określić właściwości asfaltu, zgodnie z pkt. 2.4.2. D-05.03.05. 

6.3.5. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI WYPEŁNIACZA 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.3.5. 

6.3.6. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA 

Z częstotliwością podaną w pkt. 6.3.1. należy określić właściwości kruszywa zgodnie z pkt. 2.1. D- 

05.03.05. 

6.3.7. POMIAR TEMPERATURY SKŁADNIKÓW MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.3.7. 

 



6.3.8. POMIAR TEMPERATURY MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.3.8. 

6.3.9. SPRAWDZENIE WYGLĄDU MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.3.9. 

6.3.10. WŁAŚCIWOŚCI MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.3.10. 

6.4. BADANIA I POMIARY WYKONANEJ WARSTWY NAWIERZCHNI 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego podaje 

tablica 6.4. 

Tablica 6.4 – Wymagania dla ułożonej warstwy ścieralnej 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odc. 1 km 

1a Równość podłużna  w sposób ciągły na każdym pasie ruchu 

2 Równość poprzeczna 10 razy na odc. o długości 1 km na każdym pasie 

3 Spadki poprzeczne 10 razy na odcinku o długości 1 km  

4 Rzędne wysokościowe pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 

usytuowania osi według dokumentacji budowy 5 Ukształtowanie osi w planie 

6 Grubość wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25 m 

7 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

8 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

9 Wygląd warstwy ocena ciągła 

10 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa ruchu o długości do 1000 m 

11 Wolna przestrzeń j.w. 

12 Grubość warstwy j.w 

 

6.4.1. SZEROKOŚĆ WARSTWY 

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z 

tolerancją 5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w 

nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej 

położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

6.4.2. RÓWNOŚĆ WARSTWY 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nie powinny przekraczać 

wartości podanych w tablicy 10: 

Tablica 6.4.2.. Maksymalne wartości nierówności warstwy nawierzchni w mm. 

12 mm – dla warstwy wyrównawczej 

9 mm – dla warstwy ścieralnej 

6.4.3. SPADKI POPRZECZNE WARSTWY 

Ma zastosowanie D-04.07.01. pkt 6.4.3. 

6.4.4. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE 

Rzędna wysokościowe warstwy wiążącej i ścieralnej powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, z tolerancją ± 1 cm. 

6.4.5. UKSZTAŁTOWANIE OSI W PLANIE 

Ma zastosowanie D-04.07.01. pkt 6.4.5. 

6.4.6. GRUBOŚĆ WARSTWY 

Ma zastosowanie D-04.07.01. pkt 6.4.6. 

6.4.7. ZŁĄCZA PODŁUŻNE I POPRZECZNE 

Ma zastosowanie D-04.07.01. pkt 6.4.7. 



6.4.8. WYGLĄD WARSTWY 

Ma zastosowanie D-04.07.01. pkt 6.4.9. 

6.4.9. ZAGĘSZCZENIE WARSTWY 

Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy wiążącej i ścieralnej powinien być ³ 98%. 

6.4.10. WOLNA PRZESTRZEŃ W WARSTWIE 

Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie powinna wynosić: 

- dla warstwy ścieralnej 3,0 - 5,0 % 

- dla warstwy wiążącej 4,5 - 9,0 % 

6.5. BADANIA MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH 

Ma zastosowanie ST D-04.07.01. pkt 6.5. 

6.6. BADANIA I POMIARY WYKONANEJ WARSTWY NAWIERZCHNI 

Badania i pomiary warstwy należy rozpocząć następnego dnia po jej wbudowaniu. Badania i pomiary 

prowadzi Wykonawca z udziałem Inżyniera. 

6.6.1. BADANIE ZAGĘSZCZENIA 

Wykonawca zobowiązany jest do badania zagęszczenia wykonanej warstwy nawierzchni. Wykonuje się 

to poprzez wycięcie cylindrycznej próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Wycięcie 

próbki powinno nastąpić w godzinach porannych, kiedy nawierzchnia nie jest jeszcze nagrzana. Należy pobrać 

losowo min. dwie próbki przy dziennej działce długości 500 m i cztery próbki przy działce dłuższej. 

6.6.2. POMIAR NIERÓWNOŚCI WARSTW NAWIERZCHNI 

Pomiaru nierówności w kierunku podłużnym dokonuje się: 

- dla warstw ścieralnych - planografem w sposób ciągły 

- dla warstw wiążących - łatą o długości 4 m w odstępach co 20 m lub planografem w sposób ciągły. 

Pomiaru nierówności w kierunku poprzecznym dokonuje się łatą o długości 4 m w odstępach co 100 m. 

6.6.3. POMIAR GRUBOŚCI WARSTW NAWIERZCHNI 

Grubość warstw nawierzchni musi być zgodna z Dokumentacją Projektową. Kontrolę grubości ułożonej warstwy 

przeprowadza się przy okazji wycinania próbek nawierzchni w celu badania zagęszczenia, w dwóch lub czterech 

miejscach dziennego odcinka. Wybór miejsca powinien być losowy i mieć miejsce w odległości około 1 m od 

krawędzi. Dopuszcza się tolerancję grubości warstwy wg pkt. 6.4.3. niniejszej ST. 

6.6.4. POMIAR SZEROKOŚCI WARSTW NAWIERZCHNI 

Szerokość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenia szerokości warstwy dokonuje 

się przez pomiar bezpośredni, taśmą mierniczą, co 100 m prostopadle do osi drogi. 

6.6.5. KONTROLA ZAWARTOŚCI WOLNEJ PRZESTRZENI 

Należy dokonywać kontroli wolnej przestrzeni w zagęszczonej nawierzchni na próbkach wyciętych z nawierzchni 

wg Zeszyt 64 „Seria I „ Informacje, Instrukcje wydany przez IBDiM Warszawa 2002 pt. „Procedury badań do 

projektowania składu i kontroli mieszanek asfaltowych:. 

6.6.6. SPRAWDZENIE RZĘDNYCH NIWELETY WARSTW NAWIERZCHNI 

Niweleta warstw nawierzchni musi być zgodna z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie rzędnych niwelety 

warstw nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora na odcinkach ustalonych przez Inżyniera, na 

długościach nie mniejszych niż 0,1 długości odbieranego odcinka. 

6.6.7. KONTROLA STANU ZEWNĘTRZNEGO NAWIERZCHNI 



Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstw nawierzchni należy wykonać przez bezpośrednie oględziny. W czasie 

budowy należy sprawdzać wygląd każdej z warstw na długości odcinka będącego w budowie. Po zakończeniu 

budowy należy sprawdzić wygląd warstwy ścieralnej na całej długości zbudowanego odcinka. 

6.6.8. DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW POMIARÓW I BADAŃ 

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na odpowiednich formularzach i podpisane przez 

przedstawicieli Wykonawcy i Inżyniera. Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego Robót. 

Sporządza się je w dwóch egzemplarzach - oryginał dla Inżyniera i kopia dla Wykonawcy. 

6.6.9. OCENA WYNIKÓW BADAŃ 

Mieszankę mineralno-asfaltową oraz ułożone warstwy wiążąca i ścieralna, uznaje się za wykonaną zgodnie z 

wymaganiami niniejszej ST, jeżeli: 

- wyniki oceny makroskopowej są pozytywne; 

- co najmniej 95% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń, spełnia wymagania 

ST; 

- nie więcej niż 5% wyników badań i pomiarów, z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń zwiększonych o 

30%, spełnia wymagania ST. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) nawierzchni warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej. Obmiar 

robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych 

materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte Dokumentacją Projektową oraz dodatkowe, których potrzebę 

wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". W przypadku stwierdzenia 

odchyleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub nakazuje usunięcie wadliwie wykonanej warstwy. Roboty 

poprawkowe lub usunięcie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie 

uzgodnionym z Inżynierem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ilość zakończonych i odebranych robót, określonych według obmiaru, zostanie opłacona według cen jednostkowych 

za 1 m2 (metr kwadratowy) warstwy wiążącej. 

Cena jednostkowa wykonanej warstwy wiążącej dla drogi powiatowej nr 2935C obejmuje: 

- prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

- sprawdzenie i ewentualną naprawę wykonanej przez Wykonawcę podbudowy, 

- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, 

- zakup oraz dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty, 

- wykonanie odcinka próbnego, 

- dostarczenie mieszanki betonu asfaltowego na miejsce wbudowania, 

- dostarczenie innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 

- rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki, 

- wykonanie spoin roboczych, obcięcie i posmarowanie krawędzi, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Specyfikacji Technicznej, 

- utrzymanie warstwy wiążącej w czasie Robót, 

- zagęszczenie dla Nadzoru odpowiedniej ilości próbek Marshalla. 

Cena jednostkowa wykonanej warstwy ścieralnej dla drogi powiatowej nr 2935C obejmuje: 



- prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

- sprawdzenie i ewentualną naprawę wykonanej warstwy ścieralnej, 

- zakup oraz dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty, 

- wykonanie odcinka próbnego, 

- dostarczenie mieszanki betonu asfaltowego na miejsce wbudowania, 

- dostarczenie innych materiałów i urządzeń pomocniczych, 

- rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie mieszanki, 

- wykonanie spoin roboczych, obcięcie i posmarowanie krawędzi, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w Specyfikacji Technicznej, 

- utrzymanie warstwy wiążącej w czasie Robót, 

- zagęszczenie dla Nadzoru odpowiedniej ilości próbek Marshalla. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY 

1. PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 

2. PN-EN 1744-01:2000 Badanie chemiczne. Właściwości kruszyw 

3. PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 

4. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczenie kształtu ziaren – wskaźnik 

kształtu. 

6. PN-B-06714-17:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

7. PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

8. PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

9. PN-B-06714-20:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji. 

10. PN-B-06714-42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 

11. PN-B-06714-48:1988 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń w postaci grudek 

gliny. 

12. PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek. 

13. PN-B-11112:1996 Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 

14. PN-EN 933-8:2001 Badania geometryczne właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

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

16. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania i badania. 

10.2. INNE DOKUMENTY 

17. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Żwirów kruszonych produkowanych z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych. WT/MK-CZDP 84. 

18. Aprobata Techniczna środków adhezyjnych w budownictwie drogowym wydane przez IBDiM. 

19. Zeszyt nr 29, Informacje, instrukcje. "Wytyczne zagęszczania walcami wibracyjnymi K 12 gruntów, 

kruszyw i mieszanek mineralno-bitumicznych, IBDiM 1990. 

20. Zeszyt 64 „Seria I „ Informacje, Instrukcje wydany przez IBDiM Warszawa 2002 pt. „Procedury badań do 

projektowania składu i kontroli mieszanek asfaltowych. 

21. Instrukcja pt. Wymagania wobec wypełniacza do drogowych i lotniskowych mieszanek mineralnoasfaltowych, 

IBDiM Warszawa, 2001. 


