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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot Specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przebudową  ulicy Granicznej w Radostowicach na odcinku od posesji nr 51 do granicy z gminą 
Pszczyna.  

Zakres rzeczowy wynikający z przedmiaru robót oraz opracowanej dokumentacji obejmuje między innymi: 

• Wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy i ułożenie warstw bitumicznych  jezdni  

• Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem naturalnym 0-31,5mm o szerokości 0,50m 

Rodzaj robót oraz zakres przewidziany do realizacji zadania określony został w przedmiarze robót. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem do umowy na 
realizację robót. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienioną specyfikacją techniczną. 

ST-1  Odtworzenie trasy i  punktów wysokościowych 
ST-2  Rozbiórka elementów dróg 
ST-3  Warstwa wyrównawcza 
ST-4  Podbudowa zasadnicza dla KR 1 z betonu asfaltowego AC16P 50/70 
ST-5  Warstwa ścieralna dla KR 1 z betonu asfaltowego AC 11S       
ST-6  Pobocza utwardzone kruszywem łamanym 
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 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
związanych z przebudową  ulicy Granicznej w Radostowicach na odcinku od posesji nr 51 do granicy z gminą 
Pszczyna.  

1.2 . Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje się załącznikiem do umowy na 
realizację robót. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienioną specyfikacją techniczną. 
Zakres robót określony został w załączonym przedmiarze robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.  Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno użytkową 
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł) 

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. 

3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

4.   Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

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

6. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

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

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

9. Laboratorium  – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i robót. 

10. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

11. 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 
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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 funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni.  

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 odprowadzania wody przedostającej się do 
nawierzchni 

12. 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. 

13. 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. 

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

15. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

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

18. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

19. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

20. Rejestr obmiaru – akceptowany przez Nadzór  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 Nadzór. 

21.  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. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE  ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie ustalonym w umowie. Uszkodzone lub 
zniszczone w trakcie robót znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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1.5.2. Zgodność robót z przedmiarem robót i ST. 

Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
stanowią część przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przetargowej, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Zamawiającego , który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania robót zgodnie z organizacją ruchu - na czas prowadzenia 
inwestycji. 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 Zamawiającego. Fakt przystąpienia do 
robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
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 
umowną. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
zamówienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

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

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. . 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

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

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

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

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

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

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 

2. MATERIAŁ 

Przy wykonaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego użytku lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania , iż materiały do wbudowania spełniają wymagania dokumentacji projektowej  
i Specyfikacji Technicznej. 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentacji technicznej będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
dokumentacji technicznej lub wskazań Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu , gdy będą one potrzebne do robót były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru . 

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 i odpowiadać 
wskazaniom zawartym w dokumentacji projektowej. 

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. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową , przedmiarem , wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej , projektu organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

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 Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru 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. 

6.0. KONTROLA   JAKO ŚCI   ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest osiągnięcie właściwej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone  
w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektora Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektora Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
 i dokumentów technicznych, 

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-     Polską Normą lub 
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- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono   Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, 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 
Kierownika Budowy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.3. DOKUMENTY   BUDOWY 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 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 Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-   datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

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

    w robotach, 

-   uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru., 

-   daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

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

    ostatecznych odbiorów robót, 

-   wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

    ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

-   zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  

    projektowej, 
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-  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 Inspektora 
Nadzoru, do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru, do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach  (1) - (2) następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

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

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

(4) 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 Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 

7.0. OBMIAR    ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
przedmiarze robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

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

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru. 

8.0. ODBIÓR   ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
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dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 

8.1.3. Odbiór ostateczny robót 

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 
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie do 14 dni, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 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 ST. 

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, 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 , przedmiarze robót i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. W dniu odbioru robót Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonane roboty na 
czas gwarancji zgodnie z ofertą. 

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, 

� recepty i ustalenia technologiczne, 
� dziennik budowy; 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; 
� geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. inne 

dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

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. 
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.1.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie "Odbiór ostateczny robót". 

9.0. PODSTAWA    PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest stawka ustalona na podstawie cen jednostkowych skalkulowana w kosztorysie 
ofertowym w zależności od wykonanych prac. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

� 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2003 Nr 207, póz. 2016 z późn. 
zm.). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy  montażu i 
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia ( Dz. U. Nr 108, póz. 953 z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 71, póz. 838 z 
późn. zm.). 

 

 

 



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: 
"Przebudowa  ulicy Granicznej w Radostowicach na odcinku od posesji nr 51 do granicy z gminą Pszczyna" 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 
 



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: 
"Przebudowa  ulicy Granicznej w Radostowicach na odcinku od posesji nr 51 do granicy z gminą Pszczyna" 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST-1  ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH CPV 45100000-8 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych dla przebudowywanego odcinka  ulicy Granicznej 
w Radostowicach na odcinku od posesji nr 51 do granicy z gminą Pszczyna.  

1.2. Zakres stosowania ST 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z dokumentacją projektową. Ustalenia obejmują 
wyznaczenie: 

� punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
� uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
� wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, konturów 

robót w obrębie pasa drogowego 
� stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
� wykonanie uproszczonej dokumentacji geodezyjnej dla kontroli robót przez Nadzór, 
� w razie potrzeby odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów państwowej osnowy geodezyjnej 

 i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego zasobu Geodezyjnego, 
� aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 

szczegółowych ustaleń innych ST. 
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1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi 
w ST „Wymagania ogólne".  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Do utrwalenia punktów głównych trasy można stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe, trzpienie stalowe. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty pomiarowe wysokościowe należy wykonać sprzętem geodezyjnymi gwarantującym uzyskanie 
dokładności niwelacji technicznej. Wszystkie używane do Robót instrumenty geodezyjne powinny być 
zrektyfikowane oraz posiadać wymagane przepisami szczególnymi świadectwa legalizacji. 
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4. TRANSPORT 

Środkiem transportowym dla sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
przewożenie sprzętu i materiałów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonywania prac 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcji GUGiK.  
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności; wykonanych robót  
z Dokumentacją Projektową , ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Nadzór. 

 W oparciu o Dokumentację Projektową Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu 
określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym 
Nadzór. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone  
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania Wykonawcy będą odtworzone na jego koszt. 
Celem dokładnego odtworzenia geometrii poziomej i pionowej Wykonawca powinien opracować uproszczoną 
dokumentację geodezyjną zawierającą następujące elementy: 

� odtworzenie (wyznaczenie) osi trasy w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej lub innej osnowy geodezyjnej określonej w  Dokumentacji Projektowej, 

� założenie reperów roboczych w nawiązaniu do państwowego układu wysokościowego dla odtworzenia 
projektowanej niwelety.  

 5.2. Wyznaczenie osi trasy 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych (min. 3 na odcinek). Dopuszczalne odchylenie 
sytuacyjne wytyczonej osi trasy nie może być większe niż 5 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć  
z dokładnością do l cm w stosunku do rządnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
Do utrwalenia osi należy użyć odpowiednich pali drewnianych, rur stalowych lub trzpieni i ich usunięcie jest 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca zastąpi je odpowiednikami po obu stronach osi, umieszczonymi 
poza granicą robót. 

5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Robocze punkty wysokościowe należy założyć poza granicami robót związanych  
z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Można wykorzystać punkty stałe na stabilnych 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej lub o ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w 
postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie. Maksymalna odległość pomiędzy reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej - 100 m.  
Rzędne reperów należy określić z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był niniejszy od 4mm/km stosując niwelacją podwójna w nawiązaniu do reperów państwowych. 
Rzędne punktów pośrednich pomiędzy podanymi na profilu podłużnym należy wyznaczyć z dokładnością 
istniejącej krzywizny pionowej, na której się znajdują, stosując formułę matematyczną uwzględniającą długość 
cięciwy i strzałkę krzywizny. Repery powinny być wyposażone w oznaczenia zawierające wyraźne  
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.  

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
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Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:  

� wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót ziemnych), 
� wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów w przekrojach poprzecznych 

i powinno być wykonane w punktach określonych w Dokumentacji Projektowej i w innych dodatkowych 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót i zaakceptowanych przez Nadzór. 
Do wyznaczenia przekrojów poprzecznych należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 

Przy wykonywaniu robót wykończeniowych należy wyznaczyć palikami podstawą nasypu w odstępach nie 
większych niż 15 m, a ponadto wyznaczyć pochyłości skarp łatami przybitymi do palików. 

6. KONTROLA ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. Kontrolę jakości prac pomiarowych należy 
prowadzić według zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK z dokładnościami podanymi w 
specyfikacjach opisujących dany asortyment robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest l km trasy 
drogowej. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne". 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru dokonuje Nadzór po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 
geodezyjnej, które przedkłada Nadzorowi Wykonawca.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za kilometr należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 
protokołu z kontroli geodezyjnej.  

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową,  
- stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
- w razie potrzeby odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów państwowej osnowy 

geodezyjnej i ustalenie ich współrzędnych, łącznie z ich zgłoszeniem do   Państwowego zasobu Geodezyjnego,  
- aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa Geodezyjnego oraz 

szczegółowych ustaleń innych ST.  
- pozyskanie niezbędnych materiałów geodezyjnych,  
- wykonanie niezbędnych zgłoszeń i innych czynności przewidzianych odpowiednimi przepisami, 
- zakup i transport materiałów i sprzętu,  
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie innych czynności i niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. PN-S-02205 : 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
4. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978. 
5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, J983. 
6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK, 1979. 
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7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979. 
8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK. 1983.  
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ST-2  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG CPV 45111300-1 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg związanych z przebudową  ulicy Granicznej  
w Radostowicach na odcinku od posesji nr 51 do granicy z gminą Pszczyna.  

1.2. Zakres stosowania ST 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką 
elementów istniejącej drogi -  podbudowy z kruszywa. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne". 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Nadzoru. Ogólne wymagam dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg należy stosować:  

- frezarki nawierzchni 
- piły mechaniczne 
- ładowarki, 
- koparki,  
- samochody ciężarowe,  
- szczotki ręczne i inny sprzęt drobny.  

Dobór sprzętu pod względem typów i ilości powinien wynikać z projektu organizacji robót lub PZJ 
opracowywanych przez Wykonawcę i winien być zaakceptowany przez Nadzór. 

4. TRANSPORT 

Materiał z rozbiórki należy przewozić transportem samochodowym. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 
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5. WYKONANIE ROBOT 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z pasa robót nawierzchni bitumicznej w stosunku 
do której zostało to  przewidziane w Dokumentacji Projektowej oraz innych elementów opisanych w punkcie 1.3 
niniejszej specyfikacji. 

Rozbiórki należy wykonywać mechanicznie. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 
powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Uzyskane elementy stają się własnością 
Wykonawcy. 
Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie  
z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone.  
W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły(wykopy) 
należy wypełnić warstwami gruntem z wykopów wraz z zagęszczeniem lub piaskiem pod drogą i chodnikiem 
zgodnie z ST.  

6. KONTROLA ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót rozbiórkowych jest dla nawierzchni - l m2, dla pozostałych elementów – 1m. 

Obmiar winien być dokonany na budowie w obecności Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru dokonuje Nadzór po sprawdzeniu prawidłowości wykonania robót i powinien być przeprowadzony 
 w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

- rozebranie nawierzchni kamiennej 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego zużycia, 
- zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy i odwiezienie na miejsce składowania,  
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
- opłatę za przyjęcie gruzu na składowisko. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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ST-3  WARSTWA WYRÓWNAWCZA CPV 45111200-1 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych związanych z wykonaniem warstwy wyrównawczej w związku 
przebudową  ulicy Granicznej w Radostowicach na odcinku od posesji nr 51 do granicy z gminą Pszczyna.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako podstawowy dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 0-8cm.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Do warstwy wyrównawczej należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu 0÷31,5 mm, odpowiadające 
wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5]. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zaleca się użycie kruszywa o jasnej barwie. 

3. SPRZET 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „ Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,  

• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

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

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

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

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie podłoża 
Warstwa wyrównawcza powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek 

gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania należy sprawdzić wzorem:  
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D15 / d85 < 5 
 
w którym:  
D

15 
- wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach,  
d

85 
- wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach.  

Jeżeli warunek ten nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio 
dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, 
wyznacza się z warunku:  

d50 / O90 ≤ 1,2  
w którym:  
d

50 
- wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,  

O
90 

- umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 

geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 0
90 

powinna być podawana przez producenta 

geowłókniny.  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.  
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 

robót w odstępach nie większych niż co 10 m.  

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 

mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, 
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.  

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
Warstwa wyrównawcza powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inżyniera.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa 
od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę należy osuszyć.  

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.  

5.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „ Wymagania ogólne” . 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość i zakres badań 

   Częstotliwość badań określa tabela: 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w 

sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi.  

 
6.3.3. Wilgotność mieszanki  
 
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%.  
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 .  
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy  
 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 .W przypadku, gdy przeprowadzenie 

badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 

metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m
2
, lub według zaleceń 

Inżyniera.  
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu E
2 
do pierwotnego modułu odkształcenia E

1 
jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 

podbudowy.  
 
E1 / E2  ≤ 2,2 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa  

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.  
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera.  
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablic:.  
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6.4.2. Szerokość warstwy wyrównawczej  

Szerokość warstwy wyrównawczej nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 
cm.  

6.4.3. Równość warstwy wyrównawczej 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 [28]. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie 
mogą przekraczać 10 mm  

 
6.4.4. Spadki poprzeczne  
 
Spadki poprzeczne na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 

%.  
 
6.4.5. Rzędne wysokościowe  
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, 

-2 cm.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne” . 

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

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− sprawdzenie i ewentualna naprawę podłoża, 

− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta, 

− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

− rozłożenie mieszanki, 

− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji  technicznej, 

− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 

1.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  
2.  PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  

 
3.  PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

4.  PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  

5.  PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
6.  PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  

7.  PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią  

8.  PN-B-06714-26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych  

9.  PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  
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10.  PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  

11.  PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego  

12.  PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  

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

14.  PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  

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

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

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

18.  PN-B-23006  Kruszywo do betonu lekkiego  
19.  PN-B-30020  Wapno  
20.  PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  
21.  PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

22.  PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  

23.  PN-S-96035  Popioły lotne  
24.  BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie  
25.  BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych  

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

27.  BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą  

28.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 
29.  BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym  

30.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
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ST-4 PODBUDOWA ZASADNICZA DLA KR 1 Z BETONU ASFALTO WEGO AC 16P 50/70  

CPV 45233222-1 

          
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16P 50/70. 

1.2. Zakres stosowania ST 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu podbudowy zasadniczej grubości 
7cm dla KR1- KR2 z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC 16P 50/70.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa zasadnicza – główny element konstrukcyjny nawierzchni który może być ułożony w 
jednej lub kilku warstwach 

1.4.2. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, 
ułożona i zagęszczona. 

1.4.3. Moduł sztywności - jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia 
jednostkowego wywołanego przez to naprężenie w określonych warunkach badania (obciążenia, temperatury  
i czasu), wyrażony w MPa. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i określeniami podanymi w „Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektowa, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 
ogólne". 

2. MATERIAŁY 

2.1 Materiały do podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 

Materiał Kategoria ruchu 

KR 1- KR 2 

Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D,[mm] 16 

Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm] 16 
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Lepiszcze asfaltowe 50/70 

Kruszywa mineralne Tablica 1; 2; 3 ST 

2.2. Kruszywo 

Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa grubego 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR 1 – KR 2 

Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie 
niższa niż: GC85/20 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż 
według kategorii: G20/17,5 

Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie 
wyższa niż ƒ2 

Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według 
PN-EN 933-4; kategoria nie wyższa niż: 

FI50 lub SI50 

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 
przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym według 

PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż: 
CDeklarowana 

Odporność kruszywa na rozdrabnianie według 
normy PN-EN 1097-2, rozdział 5; kategoria co 

najmniej: 
LA50 

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

Gęstość nasypowa według normy PN-EN 1097-3: 
deklarowana przez producenta 

Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, załącznik B; 
kategoria nie wyższa niż: WA24 Deklarowana 

Mrozoodporność według PN-EN 1367-1, 
kategoria nie wyższa niż: F4 

„Zgorzel słoneczna” bazaltu według PN-EN 1367- 
3, wymagana kategoria: SBLA 

Skład chemiczny – uproszczony opis 
petrograficzny według PN-EN 932-3: deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 
1744-1 p.14.2; kategoria nie wyższa niż: mLPC0,1 

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 

p.19.1: 
wymagana odporność 

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 
chłodzonego powietrzem według PN-EN 1744-1 

p.19.2 
wymagana odporność 

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego 
według PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie 

wyższa niż 
V6,5 

a) Jeżeli nasiąkliwość jest większa, to należy badać mrozoodporność według p. 4.4.2. 
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Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa drobnego i/lub o ciągłym uziarnieniu 

Właściwości kruszywa 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR 1 – KR 2 

Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana GF85 i GA85 
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe  

niż według kategorii GTCNR 

Zawartość pyłów według PN-EN 933-1, kategoria nie 
wyższa niż: ƒ10 

Jakość pyłów według PN-EN 933-9, kategoria nie 
wyższa niż: MBF10 

Kanciatość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 
wydzielonego z kruszywa o ciągłym uziarnieniu wg 

PN-EN 933-6, kategoria nie niższa niż: 
Ecs Deklarowana 

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

Nasiąkliwość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 
7,8 ,9 WA24Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, według PN-EN 1744-
1 p. 14.2, kategoria nie wyższa niż: mLPC0,1 

 

2.3. Wypełniacz 

Tablica 3. Wymagane właściwości wypełniacza 

Właściwości wypełniacza 
Wymagania w zależności od kategorii ruchu 

KR 1 – KR 2 

Uziarnienie według PN-EN 933-10; zgodne z tablicą 24 WT1 Kruszywa 2010 

Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie  
wyższa niż: MBF10 

Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa 
niż: 1 % (m/m) 

Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 
wypełniaczu według PN-EN 1097-4, wymagana 

kategoria: 
V28/45 

Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 
13179-1, wymagana kategoria: ∆R&B8/25 

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744- 1, 
kategoria nie wyższa niż: WS10 

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według 
PN-EN 196-2, kategoria nie niższa niż: CC70 

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 
mieszanym, wymagana kategoria: ,Ka Deklarowana 

„Liczba asfaltowa” według PN-EN 13179-2, 
wymagana kategoria: BNDeklarowana 
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2.4. Asfalt 

Tablica 4. Wymagania dla asfaltu drogowego 50/70 

LP Parametr Metoda badania Wymaganie 

1 Penetracja w temperaturze 250C, x 0,1mm  PN-EN 1426 50-70 

2 Temperatura mięknienia, 0C PN-EN 1427 46-54 

3 Temperatura zapłonu wg Clevelenda, min 0C PN-EN 22592 230 

4 Rozpuszczalność, min % (mm) PN-EN 22592 99 

5 Zawartość parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 2,2 

6 Temperatura łamliwości Fraassa, max 0C PN-EN 12593 -8 

Odporność na starzenie w temperaturze 1630C wg PN-EN 12607-1 

7 zmiana masy, max ± % PN-EN 12607-1 0,5 

8 pozostała penetracja, min % PN-EN 1426 50 

9 temperatura mięknienia po starzeniu, min 0C PN-EN 1427 48 

10 wzrost temperatury mięknienia, max 0C PN-EN 1427 9 

 

2.5 Granulat asfaltowy 
 
Dopuszcza się do stosowania w mm-a granulatu asfaltowego w ilości nie większej niż 20% m/m w stosunku 

do mm-a. Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może być większy od wymiaru D 
mieszanki mineralnej wchodzącej w skład mma. Zawartość materiałów obcych w granulacie z grupy 1, 
oznaczonych zgodnie z PN-EN 12697-42 może wynosić nie więcej niż 5 %, a zawartość materiałów z grupy 2 
nie więcej niż 0,1%.Granulat powinien być jednorodny pod względem składu i składowany pod zadaszeniem. 
 

2.6 Środek adhezyjny 
 

W przypadku konieczności zastosowania środka adhezyjnego należy użyć środek, którego przydatność 
została potwierdzona podczas wcześniejszych zastosowań. Jeżeli nie jest możliwe udokumentowanie 
wcześniejszych, pozytywnych zastosowań, należy na ten środek przedstawić Aprobatę Techniczną (PN-EN 
13108-1, pkt. 4.1). 

 
2.7 Samoprzylepna taśma asfaltowa 
 
Przy stosowaniu samoprzylepnej taśmy asfaltowej należy potwierdzić jej przydatność w oparciu  

o wcześniejsze zastosowania. Jeżeli nie jest możliwe udokumentowanie wcześniejszych, pozytywnych 
zastosowań, należy na tą taśmę przedstawić Aprobatę Techniczną. 

 

3. SPRZĘT 
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3.1.Sprzęt używany do skropienia lepiszczem bitumicznym 
 

Do skrapiania lepiszczem bitumicznym należy stosować przyczepne lub samojezdne skrapiarki lepiszcza. 
 

3.2. Sprzęt do mieszania 
 

Mieszanki mineralno-asfaltowe produkuje się w wytwórni (otaczarce) mieszanek mineralno-asfaltowych 
otaczanych na gorąco, o odpowiedniej wydajności (nie mniejszej niż 160Mg/h), zapewniającej otrzymanie 
mieszanki o właściwej i jednorodnej jakości, zawierającej dokładnie otoczone ziarna kruszywa. 
 

3.3. Sprzęt do wbudowywania 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy układać układarką o wydajności skorelowanej z wydajnością 

wytwórni, z automatycznym sterowaniem, pozwalającym na ułożenie warstwy z założoną grubością oraz 
szerokością ,oraz z podgrzewaną płytą wibracyjną do wstępnego zagęszczania lub zespołem układarek 
pracujących równolegle z przesunięciem roboczym umożliwiającym ułożenie stykających się warstw 
asfaltowych na gorąco. 
 

3.4. Sprzęt do zagęszczania 

Walce stalowe gładkie z wibracją, średnie i ciężkie. Walce ogumione ciężkie. 

 
4. TRANSPORT 
 

4.1. Asfalt 
 
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami i przechowywać w zbiornikach z izolacją 

termiczną, umożliwiających ogrzewanie asfaltu do właściwej temperatury roboczej. Termometry należy 
zainstalować w zbiornikach oraz w miejscu dozowania asfaltu do mieszalnika. 
 

4.2 Wypełniacz 
 
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz należy składować w silosach przystosowanych do 
składowania materiałów sypkich, wyposażonych w odpowiedni system dozowania wypełniacza do mieszalnika. 

 
4.3. Kruszywo 
 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 
4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić czystymi pojazdami samowyładowczymi z przykryciem  

w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 
4.5. Środek adhezyjny 
Środek adhezyjny należy przewozić w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBOT 
 

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej 
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Wykonawca w terminie na dwa tygodnie przed przystąpieniem do produkcji mieszanki, dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno - asfaltowej oraz dokumenty 
potwierdzające wymaganą jakość stosowanych materiałów. 

 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
- doborze składników mieszanki, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 
przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do 
warstwy podbudowy zasadniczej oraz minimalne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do betonu asfaltowego do warstwy 
podbudowy zasadniczej oraz kategoria zawartości asfaltu. 

Właściwość Przesiew [%(m/m)] 
AC 16 P KR 1-2 

Wymiar sita #, (mm) od Do 
45 - - 

31,5 - - 
22,4 100 - 
16 90 100 

11,2 70 92 
8 50 85 
2 25 50 

0,125 5 13 
0,063 4 10 

Zawartość lepiszcza Bmin4,,2 
 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg 
metody Marshalla. 
 
Tablica 6. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej (na bazie asfaltu 50/70) dla KR1-2 oraz wykonanej 
warstwy 
LP Właściwość Warunki zagęszczania 

wg PN-EN 13108-20 
Metoda i warunki badania  

1 Zawartość wolnej 
przestrzeni 

C.1.2, ubijanie  
2x50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 Vmin4,0 

Vmax8,0 
2 Wolne przestrzenie 

wypełnione lepiszczem 
C.1.2, ubijanie  
2x50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 VFBmin50 

VFBmax74 
3 Zawartość wolnych 

przestrzenie w mieszance 
mineralnej  

C.1.2, ubijanie  
2x50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 VMAmin14 

 

4 Odporność na 
działanie wody 

C1.1, ubijanie  
2x35 uderzeń, 

 

PN-EN 12697-12, 
przechowywanie w 400C z 

jednym cyklem zamrażania, 
badanie w temperaturze 250C 

ITSR70 

 
Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywać odpowiednie powinowactwo 

fizykochemiczne, gwarantujące odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do 
kruszywa należy stosować środki poprawiające adhezję. Środek adhezyjny i jego ilość powinny być 
dostosowane do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze. Ocenę przyczepności należy określić na wybranej frakcji 
mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-11, metoda A, Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić 
co najmniej 80% po 6 godzinach badania. 
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5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniającej 
prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników  
i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe 
i zautomatyzowane. Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, lecz nie 
więcej niż ± 2% w stosunku do masy składnika. Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, 
z układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5 oC. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej 
niż 30oC od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno asfaltowej. 

 
Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekraczać dla asfaltu 50/70 180oC. 
Temperatura produkcji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna mieścić się w granicach: 

od 130oC do 180oC. 
 

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawić deklarację zgodności. 
Deklaracja powinna zawierać: 
_ nazwę i adres producenta oraz miejsce produkcji, 
_ opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.) 
_ warunki, którym odpowiada wyrób tj. odniesienie do niniejszych wymagań oraz obowiązujących norm, 
_ szczególne warunki stosowania, 
_ numer dołączonego certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji 
_ nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta. 
 

Wykonawca ma obowiązek informować Nadzór o aktualnym PPZ (Produkcyjny Poziom Zgodności) 
osiąganym przez WMA w danym tygodniu. 

 
5.3. Przygotowanie podłoża 

 
Podłożem dla układanej warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego jest podbudowa z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie lub podbudowa z betonu asfaltowego. Powierzchnia podłoża przed 
ułożeniem powinna być zagęszczona, sucha i oczyszczona. 
 

5.4. Połączenie międzywarstwowe 
 

Przed ułożeniem warstwy wiążącej niżej leżące będą oczyszczone i skropione emulsją asfaltową. 
 
5.5. Warunki przystąpienia do robót 
 
Warstwa nawierzchni z mieszanki AC może być układana, gdy temperatura powietrza w ciągu ostatniej doby 

była nie niższa niż 0°C, a w czasie wykonywania robót nie niższa niż +50C. 
 
5.6. Zarób próbny 
 
W przypadku posiadania przez Wykonawcę udokumentowanych pozytywnych doświadczeń z tą samą 

mieszanką betonu asfaltowego (taki sam skład mieszanki mineralno-asfaltowej) wykonywanie odcinka próbnego 
nie jest wymagane. Na życzenie Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności 
Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji w postaci zarobu próbnego. Sprawdzenie zawartości asfaltu  
w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. Nie dopuszcza się wykonywania zarobu próbnego „na sucho”. 
 

5.7. Odcinek próbny 
 
Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wykonanie odcinka próbnego to co najmniej 3 dni przed 

rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
- stwierdzenia, czy użyty sprzęt jest właściwy, 
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- określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 
wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy, 
- określenia potrzebnej ilości przejść walców do uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 
Do takiej próby Wykonawca użyje takich samych materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania 
warstwy. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu i o długości uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. 
 

5.8. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca gwarantującym uzyskanie 
prawidłowego zagęszczenia. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się  
w granicach podanych w p. 5.2. Faktyczną, wymaganą temperaturę zagęszczania należy ustalić podczas 
wykonywania odcinka próbnego. Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku 
środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 
6. Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza 
poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte i zabezpieczone listwą przed 
uszkodzeniem. Krawędź poprzeczna, przed rozpoczęciem układania następnego odcinka powinna być oklejona 
taśmą asfaltową. W przekrojach ulicznych należy także okleić taśmą asfaltową styki krawężników, wpustów itp. 
Z wbudowywaną warstwą.  Złącza 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.  
 

 
5.9 Krawędzie 
 
W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wałowanej bez urządzeń ograniczających ją (np. krawężników) 

krawędziom należy nadać spadki o nachyleniu nie większym niż 2:1, a za pomocą odpowiednich środków 
technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementów wykańczających) wykonać krawędzie w linii 
prostej i docisnąć równomiernie na całej długości. Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym 
nachyleniu jezdni należy uszczelnić krawędź położoną wyżej, a w strefie zmiany przechyłki – obie krawędzie. 
W tym celu boczną powierzchnię krawędzi należy pokryć gorącym lepiszczem w ilości 4,0 kg/m2. Lepiszcze 
powinno być naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawędzie nie uległy zabrudzeniu. Niżej położona 
krawędź (z wyjątkiem strefy zmiany przechyłki) powinna pozostać nieuszczelniona. Krawędź kolejnych warstw 
może być uszczelniona jednocześnie, jeżeli kolejne warstwy układane są bezpośrednio jedna po drugiej oraz 
jeżeli zabezpieczy się krawędzie przed zanieczyszczeniem. Jeżeli krawędź położona wyżej jest uszczelniana 
warstwowo, to przylegającą powierzchnię odsadzki danej warstwy należy uszczelnić na szerokości co najmniej 
10 cm. W wypadku nakładania warstwy na nawierzchnię przeznaczoną do ruchu należy odpowiednio 
ukształtować krawędź nakładanej warstwy, łączącej ją z niższą warstwą, aby złagodzić wjazd z niższej warstwy 
na wyższą. 
 
W tym celu należy: 
- usunąć (sfrezować) klin niższej warstwy; na głębokość od 0 do grubości nakładanej warstwy oraz na długości 
równej co najmniej 125 krotności grubości nakładanej warstwy, 
- przygotować podłoże i połączenia, 
- ułożyć nakładaną warstwę o stałej grubości. 

 

 

6. KONTROLA ROBOT 
 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru wyniki wszystkich 
badań materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnoasfaltowej celem porównania  
z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i zatwierdzenia źródeł poboru materiałów. Można posługiwać 
się wynikami przedstawionymi przez dostawcę materiałów. 
 

 
6.2 Badania w czasie robót 
 
6.2.1 Częstość    oraz zakres badań    i pomiarów 

 
Tablica 7. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

LP Wyszczególnienie badań Wyszczególnienie badań 

WYSZCZEGÓLNIENIE BADAŃ 

1 Wyszczególnienie badań raz na 1000t i w przypadku wątpliwości 

2 Uziarnienie wypełniacza Według wskazań planu jakości producenta 

3 
Właściwości asfaltu 

- Penetracja w 25oC oraz temperatura 
mięknienia wg. PiK 

1 x na każde 300 ton dostawy 

4 
4 Badania właściwości kruszyw zgodnie z 

tabl.1; 2; 3 
Zatwierdzenie źródła przed pierwszym użyciem  

i przy każdej zmianie. 

5 
Badania granulatu asfaltowego - ocena 

organoleptyczna, wzrokowa ocena kształtu 
ziaren typu petrograficznego skały 

1 raz na 1000T. Do zatwierdzenia materiału jak  
w p.2.5 

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI  

6 Temperatura składników Dozór ciągły 

7 Temperatura mieszanki Każdy samochód przy załadunku mieszanki. 

8 Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki 
Nie rzadziej niż minimalna częstość badań 

wynikająca z PPZ wg normy PN-EN 13108-21 
tablica A.3, kategoria Y, badanie na próbkach 

pobranych na WMA. 

9 
Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla oraz 

VMA i VMB (je śli wymagane) Nie rzadziej niż 1x 3000t 

KONTROLNE BADANIA WARSTWY 

10 
Grubość i wskaźnik zagęszczenia warstwy, 

wolna przestrzeń w warstwie: 2 próbki na 1 km jezdni 

 
 

 
6.2.2 Dopuszczalne odchyłki 
 
 
6.2.3 Uwagi ogólne 
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Na etapie oceny jakości wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartości graniczne  
i tolerancje, w których uwzględniono: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań 
oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy, chyba że w konkretnym wypadku podano inaczej. Do oceny 
jakości mieszanki mineralno-asfaltowej mogą posłużyć wyniki badań wykonanych w ramach zakładowej 
kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21. Wszystkie właściwości materiałów składowych oraz wyprodukowanej 
mieszanki mineralnoasfaltowej powinny być zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach 
dopuszczalnych odchyłek. Właściwości te należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek materiałów 
składowych jak i mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne 
wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z nawierzchni 
(kompletnie wykonanej warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponuje procedurę pobierania próbek  
i przygotowania ich do badań oraz uzgodni ją z Inspektorem Nadzoru. 
 

6.2. 5 Zawartość    wolnych przestrzeni w mm-a oraz VMA i VFB (jeśli wymagane) 
 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla należy określać metodą opisaną w normie PN-EN 
12697-8. Gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być zbadana według metody opisanej w normie PN-
EN 12697-5 metoda A w wodzie. Gęstość objętościową próbek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w 
dniu jej wbudowania należy określać PN-EN 12697-6. Zawartość wolnych przestrzeni powinna mieścić się w 
granicach podanych w tablicach 6a, 6b. 
 

 
6.2. 6 Badanie właściwości kruszywa i asfaltu 

 
Z częstotliwością podaną w tablicy 7,należy określić właściwości kruszyw i asfaltu, zgodnie z pkt.2. 

 
6.2. 7 Pomiar temperatury składników mieszanki 

 
Temperaturę składników mieszanki należy kontrolować z częstotliwością podaną w tablicy 7. Pomiar polega 

na odczytaniu wskazań odpowiednich termometrów zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny być zgodne 
z wymaganiami podanym w punkcie 5.2. 
 

 
6.2. 8 Pomiar temperatury mieszanki  

 
Temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej należy mierzyć i rejestrować przy załadunku i w czasie 

rozładunku. Wyniki powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2. 
 

 
6.2. 9 Pomiar grubości warstwy 

 
Grubości wykonanej warstwy należy określać z częstością podaną w tablicy 7 na podstawie wyciętych 

próbek metodą wg 12697-36. Grubość wykonanej warstwy określana na pojedynczej próbce nie może odbiegać 
od projektu o więcej niż ±10%. 
 

 
6.2. 10 Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy należy sprawdzać na próbkach wyciętych z zagęszczonej warstwy poprzez 

porównanie gęstości objętościowej wyciętych próbek z gęstością objętościową próbek Marshalla formowanych 
w dniu wykonywania kontrolowanej działki roboczej. W przypadku wykonania więcej niż jednego badania 
gęstości objętościowej na próbkach Marshalla w ciągu jednego dnia do obliczeń zagęszczenia należy przyjąć 
średnią arytmetyczną z wszystkich oznaczeń. Określanie gęstości objętościowej należy wykonywać metodą 
hydrostatyczną według normy PN-EN 12697-6. Wskaźnik zagęszczenia nie może być niższy niż 98%. 
 

 
6.2. 11 Wolna przestrzeń    w zagęszczonej warstwie 
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Wolną przestrzeń w warstwie należy określać wg PN-EN 12697-8. Do obliczeń należy przyjąć gęstość mm-a 
oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu układanej warstwy na danym odcinku. 

 
 
6.3 Badania cech geometrycznych warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 
 
 
6.3.1 Częstotliwość    oraz zakres badań    i pomiarów 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 9. 

LP Badanie Częstość    badań    i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km na każdej jezdni 
2 Równość podłużna w sposób ciągły, dla każdej jezdni i każdego pasa ruchu 
3 Równość poprzeczna nie rzadziej niż co 10 m na każdej jezdni 
4 Spadki poprzeczne Nie rzadziej niż co 20 m* 
5 Rzędne wysokościowe co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i krawędziach 
6 Ukształtowanie osi w planie co 100 m 
7 Złącza podłużne i poprzeczne każde złącze 
8 Wygląd zewnętrzny cała powierzchnia wykonanego odcinka 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w głównych 
punktach łuków poziomych 

  
 
6.3.2 Szerokość    warstwy 

 
Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 cm. 

 
 
6.3.3 Równość    podłużna warstwy 

 
Do oceny równości podłużnej należy zastosować metodę pomiaru przy użyciu planografu, wg metody 

określonej w BN 68/8931-04. Parametry powinny być zgodne z wymaganiami w tablicy 10. 
 
Tablica 10 Dopuszczalne nierówności warstwy, mm 
 

Klasa drogi Maksymalna dopuszczalna nierówność 
G i Z 9 

L i D oraz place i parkingi 12 
 

 
6.3.4 Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, z dopuszczalną tolerancją ± 0,5 %. 
 
 
6.3.5 Rzędne wysokościowe 
 
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacją projektową. 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z dopuszczoną tolerancją -1 
cm,+ 0 cm. Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału  
dopuszczalnych odchyleń. 

 
 
6.3.6 Usytuowanie osi w planie 
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Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych usytuowania poszczególnych punktów osi i 
porównaniu wyników pomiaru z dokumentacją projektową. Oś warstwy w planie powinna być usytuowana 
zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm. 

 
 
6.3.7 Złącza podłużne i poprzeczne 
 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzinach. Złącza 

powinny być równe i związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające 
warstwy powinny być w jednym poziomie. 

 
 
6.3.8 Wygląd warstwy 
 
Wygląd warstwy poprzez oględziny całej powierzchni wykonanego odcinka powinien być jednorodny, bez 

spękań, deformacji, plam i wykruszeń. 

 

7. OBMIAR ROBÓT .  

Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanej warstwy wiążącej . Ogólne zasady obmiaru podano w ST 
„Wymagania ogólne". 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Nadzór wg ST "Wymagania Ogólne". 

Roboty uznaje się za prawidłowe, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały 
się zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej 
kontroli jakości robot. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za m2 należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót.  

Cena jednostki obmiarowej podbudowy z mieszanki z betonu asfaltowego obejmuje: 

- wykonanie odcinka próbnego w pobliżu robót, 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- wytworzenie betonu asfaltowego bazując na recepcie roboczej zaaprobowanej przez Inspektora Nadzoru, 
- transport mieszanki na plac budowy, 
- zabezpieczenie krawężników, zakrywanie i odkrywanie urządzeń kanalizacyjnych w trakcie robót, pokryw 

studni rewizyjnych i osadników, kratek ściekowych, dylatacji, oznakowania stałego, 
- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie asfaltem, 
- mechaniczne/ręczne ułożenie mieszanki, 
- mechaniczne zagęszczenie rozłożonej warstwy, 
- wykonanie złączy, 
- zabezpieczenie krawędzi wewnętrznych jezdni przez posmarowanie asfaltem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych Specyfikacją, 
- uporządkowanie placu budowy. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco. 
Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco. 
Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco. 
Część 11: Określanie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 
PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco. 
Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę 
PN-EN 12697-13 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnobitumicznych na gorąco. Część 13: 
Pomiar temperatury 
PN-EN 12697-14 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnobitumicznych na gorąco. Część 14: 
Zawartość wody 
PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco. 
Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego 
PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco. 
Część 22: Okleinowanie 
PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco. 
Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na rozciąganie próbek asfaltowych 
PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco. 
Część 27: Pobieranie próbek 
PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco. 
Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia 
PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralnoasfaltowych 
stosowanych na gorąco. Część 29: Oznaczenie wymiarów próbki z mieszanki mineralno-asfaltowej 
PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco. Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych przez ubijanie 
PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralnoasfaltowych 
na gorąco. Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych urządzeniem wałującym 
PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco. 
Część 35: Mieszanie laboratoryjne 
PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco. 
Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 
PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco. 
Część 5: Oznaczanie gęstości 
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco. 
Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralnoasfaltowych na gorąco. 
Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1:Beton asfaltowy 
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu 
PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa Kontrola Produkcji 
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności na 
rozdrabianie 
PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gęstości nasypowej i 
jamistości 
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie pustych 
przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości 
wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i 
nasiąkliwości 
PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: Oznaczanie gęstości 
wypełniacza. Metoda piknometryczna 
PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: Oznaczanie polerowalności 
kamienia 
PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
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PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 
Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
PN-EN 1367-5 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 
Część 5: Oznaczanie odporności na szok termiczny 
PN-EN 1367-6 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. 
Część 6: Mrozoodporność w obecności soli 
PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
PN-EN 932-2 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania próbek laboratoryjnych 
PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego 
PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie podstawowe i wzorcowanie 
PN-EN 932-6 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6: Definicje powtarzalności i odtwarzalności 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania 
PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek. 
Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 
PN-EN 933-2 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Nominalne 
wymiary otworów sit badawczych 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą wskaźnika 
płaskości 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. Wskaźnik 
kształtu 
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o 
powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 
PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 6: Ocena właściwości powierzchni. 
Wskaźnik przepływu kruszyw 
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie 
błękitem metylenowym 
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
PN-EN 13043 Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach, 
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda „Pierścień i Kula” 
PN-EN 1426 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą. 
 
 
BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach publicznych. 
WT-2 Wymagania Techniczne 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. 



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: 
"Przebudowa  ulicy Granicznej w Radostowicach na odcinku od posesji nr 51 do granicy z gminą Pszczyna" 

42 

 

ST-5  WARSTWA ŚCIERALNA DLA KR 1 Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S CPV 4 5233222-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 

1.2. Zakres stosowania ST  

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

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem  
i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 
2008 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki 
mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 
Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5. 

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do KR4 
(określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu asfaltowego o wymiarze D 
podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria ruchu Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 AC11S 

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania  
i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 

1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami 
pojazdów. 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyróżniające tę 
mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 
lub 11. 

1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 

1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez 
określony zestaw sit. 

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
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1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje na 
sicie 0,063 mm. 

1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 

1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. 
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 

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

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB – polimeroasfalt, 
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; 

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

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiązany), 
IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik równości, 
MOP – miejsce obsługi podróżnych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów ST „Wymagania ogólne” 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje 
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można 
stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych. 

 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    

ruchu ACS asfalt drogowy 

KR1 – KR2 
AC11S  50/701),   70/100 

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

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  

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

Lp. Właściwości Metoda badania Rodzaj asfaltu 
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50/70 70/100 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 

3 Temperatura zapłonu, nie 
mniej niż 

°C PN-EN 22592 [62] 230 230 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych, nie 
mniej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12592 [28] 

 

99 

 

99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  

nie więcej niż 

 

% m/m 

 

PN-EN 12607-1 [31] 

 

0,5 

 

0,8 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 45 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 Zawartość parafiny, nie 
więcej niż 

% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -8 -10 

 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczenie 
asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik 
roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 
5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

2.3. Kruszywo  

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043 [44] i WT-1 
Kruszywa 2008 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać 
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – część 2 – punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3. 

Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem  
i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, 
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utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach wyposażonych  
w urządzenia do aeracji. 

2.4. Środek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantującego 
odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na 
działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze 
wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosiła co najmniej 80%. 

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 
określonych przez producenta. 

2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego materiału 
wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów lub połączenie 
warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować: 

a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat technicznych   

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, 
w warunkach określonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy 
wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. 
Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

 

2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) należy stosować  
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i 
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66]. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub 
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorąco. 

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników zanieczyszczonych 
materiałami mineralnymi.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport materiałów  

Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych  
w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

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

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

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

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od 
postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed 
ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki 
i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w 
wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a 
do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na 
mieszankę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki 
mineralno-asfaltowej (AC11S). Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są 
w tablicach 6 i 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8  i 9. 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 
ścieralnej dla KR1-KR2 [65] 

 

WŁAŚCIWOŚCI AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do 

11,2 90 100 

8 70 90 

5,6   

2 45 60 

0,125 8 22 

0,063 6 12,0 

Zawartość lepiszcza, minimum*) 
Bmin6,4 

 

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

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

Metoda i warunki badania AC11S 

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

Vmin1,0 

Vmax3,0 

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

VFBmin75 

VFBmin89 

Zawartość wolnych przestrzeni 
w mieszance mineralnej 

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

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

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

badanie w 15°C 

ITSR90 



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: 
"Przebudowa  ulicy Granicznej w Radostowicach na odcinku od posesji nr 51 do granicy z gminą Pszczyna" 

48 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

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

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne, powinno być 
zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników oraz pomiaru temperatury 
powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać 
odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z układem 
termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza 
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 
70/100.  

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

 

Tablica 10. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 50/70 

Asfalt 70/100 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

od 130 do 180 

od 130 do 180 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne 
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną  
z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 

– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 

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

Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar 
łatą 4-metrową lub równoważną metodą) [65] 
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Klasa drogi Element nawierzchni Maksymalna nierówność podłoża pod 
warstwę ścieralną [mm] 

Z, L, D Pasy ruchu 9 

Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. Rzędne wysokościowe 
podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne  
z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody. Oznakowanie poziome na 
warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza się pozostawienie oznakowania poziomego z materiałów 
termoplastycznych przy spełnieniu warunku sczepności warstw wg punktu 5.7. Nierówności podłoża (w tym 
powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy 
wyrównawczej. Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego  
w betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach 
zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). W celu polepszenia połączenia 
między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej 
chropowata. Jeżeli podłoże jest nieodpowiednie, to należy ustalić, jakie specjalne środki należy podjąć przed 
wykonaniem warstwy asfaltowej. Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. 
zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według 
norm lub aprobat technicznych. 

5.5. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia  
w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą  
i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po 
ustabilizowaniu się pracy otaczarki. Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz 
prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację 
kruszywa. Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w silosie lub 
załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną  
w PN-EN 12697-27 [39]. Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 
próbnego. 

5.6. Odcinek próbny 

Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek 
próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania. Odcinek 
próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego 
powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien 
użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej. Wykonawca 
może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera technologii wbudowania i zagęszczania 
oraz wyników z odcinka próbnego. 

5.7. Połączenie międzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między warstwami 
i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. Podłoże powinno być skropione lepiszczem. 
Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed 
wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami. Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej 
asfaltowej), przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej 
w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 

– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; jeśli mieszanka 

ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po 
ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy 
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do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach 
trudno dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Skropione podłoże 
należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. W wypadku stosowania emulsji 
asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania 
wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce. 

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami  
w punktach 5.4 i 5.7. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2. Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury 
podanej w tablicy 12. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)  
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę mieszania  
i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

 przed przystąpieniem do 
robót 

w czasie 
robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm +5 +10 

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 13. 

Tablica 13. Właściwości warstwy AC [65] 

Typ i wymiar mieszanki Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

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

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ 
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.  
W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Grubość wykonywanej warstwy 
powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy 
wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu 
asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji, oscylacji lub walce 
ogumione.  

5.9. Połączenia technologiczne 

Połączenia technologiczne należy wykonać zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65]. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

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

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dzielą się na: 

– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem sprawdzenia, czy 
jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do 
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania 
określone w kontrakcie. Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu,  
z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie 
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. 

Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inspektor Nadzoru może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inspektor Nadzoru może 
przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 

– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13 [36]), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 

6.3.3. Badania kontrolne  

Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów 
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) 
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone  
w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu 
budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca 
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 14. 

Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych [65] 
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Lp. Rodzaj badań 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 

Zawartość lepiszcza 

Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 

Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 

Warstwa asfaltowa 

Wskaźnik zagęszczenia a) 

Spadki poprzeczne 

Równość 

Grubość lub ilość materiału 

Zawartość wolnych przestrzeni a) 

Właściwości przeciwpoślizgowe 

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

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych. Inżynier  
i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków częściowych 
ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być 
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka 
budowy. Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do 
wyznaczonych odcinków częściowych. Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę 
ponosi Wykonawca. 

6.3.5. Badania arbitrażowe 

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze 
strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). Badania arbitrażowe wykonuje 
na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych. Koszty badań 
arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik 
badania. Wniosek o przeprowadzenie badań arbitrażowych dotyczących zawartości wolnych przestrzeni lub 
wskaźnika zagęszczenia należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wpływu reklamacji ze strony Zamawiającego. 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
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Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 
[65]. Na etapie oceny jakości wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje się wartości dopuszczalne  
i tolerancje, w których uwzględnia się: rozrzut występujący przy pobieraniu próbek, dokładność metod badań 
oraz odstępstwa uwarunkowane metodą pracy. Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań 
pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie 
warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 

 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu  
o wartości podane w tablicy 15. W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości 
grubości warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo sprawdzać 
odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do 
odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. Za grubość warstwy lub warstw 
przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku 
budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%] [65] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 

1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 lub 

     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż 1000 m2 lub 

     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

2.  –  mały odcinek budowy lub 

     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

 

 

 

≤ 10 

 

 

≤ 15 

B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, wartość z 
wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje 
wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15% 

 

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 

Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością wolnych 
przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to każdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-
EN 12697-6 [32]. 

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 13, nie może 
wykroczyć poza wartości dopuszczalne więcej niż 1,5 %(v/v) 

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
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Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 

Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa ruchu. Do oceny 
równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas należy stosować metodę 
pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości IRI. Wartość IRI oblicza się dla odcinków o długości 50 
m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu 
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów i parkingów 
należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wysokość 
prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna 
jest określona przez wartość odchylenia równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez 
odchylenie równości rozumie się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej 
nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak 
podczas odbioru nawierzchni. 

Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych należy stosować 
metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy 
wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 
m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej 
nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 17. Badanie 
wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni. 

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

 

Klasa drogi 

 

Element nawierzchni 

Wartości odchyleń 
równości poprzecznej 

[mm] 

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9 

6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 

Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych klas powinien być 
określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. 

Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni 
zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na wartość przy 100% poślizgu 
opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik 
tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(µ) i odchylenia 
standardowego D: E(µ) – D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. 
Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru krótkich 
odcinków nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, 
dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny 
być niższe niż 0,47, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 

Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8 
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają 
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wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym 
opóźnieniem. Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie powinny 
być mniejsze niż podane w tablicy 18. W wypadku badań na krótkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na 
dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 
0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 

6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi 
podłużnej i krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją  ± 1 cm, 
przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń. 
Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji projektowej o ± 5 cm. 

Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

 ygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, 
plam i wykruszeń. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC). 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

Jeśli warunki umowy przewidują dokonywanie potrąceń, to Zamawiający może w razie niedotrzymania 
wartości dopuszczalnych dokonać potrąceń według zasad określonych w WT-2 [65] pkt 9.2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” . 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 



 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: 
"Przebudowa  ulicy Granicznej w Radostowicach na odcinku od posesji nr 51 do granicy z gminą Pszczyna" 

56 

 

− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

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

 PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 

 PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i terminologia uproszczonego 
opisu petrograficznego 

 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda 
przesiewania 

 PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 
wskaźnika płaskości 

 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – 
Wskaźnik kształtu 

 PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej zawartości 
ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

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

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

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

 PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania odporności 
na rozdrabnianie 
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 PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie gęstości nasypowej 
i jamistości 

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

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

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

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

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

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

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

 PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień 
i Kula 

PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w emulsjach asfaltowych 
– Metoda destylacji azeotropowej 

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych 
oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości na sicie 

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie podatności 
wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody 

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

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości Fraassa 

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – Część 1: Metoda 
destylacyjna 

PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na twardnienie pod wpływem 
ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 
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Jw. Część 3: Metoda RFT 

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

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

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

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

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

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

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

 PN-EN 12697-
27 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

 PN-EN 12697-
36 

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na 
gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni asfaltowych 

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

 PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 

 PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 

 PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie 

 PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu 
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 

 PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton Asfaltowy 

 PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 

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

 PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek bitumicznych – Część 
2: Liczba bitumiczna 

 PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego asfaltów 
modyfikowanych 

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

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

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

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

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

 PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 

 PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych 

 PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 
polimerami 

 PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco 

 PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno 

 PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą 
otwartego tygla Clevelanda 

 PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

64. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń 
na drogach publicznych, Warszawa 2008 

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

10.4. Inne dokumenty 

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

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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ST 6 POBOCZA UTWARDZONE KRUSZYWEM ŁAMANYM CPV 45233 200-1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z utwardzeniem pobocza kruszywem łamanym  

1.2. Zakres stosowania ST 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem utwardzonego pobocza za pomocą kruszywa łamanego.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Utwardzone pobocze – część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku nośność 
wystarczającą do przejęcia obciążenia statycznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na drodze  

1.4.3. Gruntowe pobocze – część pobocza drogowego, stanowiąca obrzeże utwardzonego pobocza, 
przeznaczona do ustawiania znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu. 

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym niezwiązanym – proces technologiczny, polegający na 
odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu  

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST „Wymagania 
ogólne”  

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodność materiałów z dokumentacją projektową  

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. 

2.2.2. Materiały do wykonania utwardzonego pobocza 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza są: piasek, kruszywo łamane i woda. 
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2.2.3. Piasek 

W przypadku występowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy odsączającej, odcinającej i innej, 
wykonanej przy użyciu piasku, to powinien on odpowiadać wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 
13285:2004 [5]. 

2.2.4. Kruszywo 

Do utwardzenia pobocza należy stosować kruszywo łamane o uziarnieniu 0÷31,5 mm, odpowiadające 
wymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5]. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Zaleca się użycie kruszywa o jasnej barwie. 

2.2.5. Woda 

Należy stosować przy wałowaniu nawierzchni każdą czystą wodę z rzek, jezior, stawów i innych zbiorników 
otwartych oraz wodę studzienną i wodociągową. Nie należy stosować wody z widocznymi zanieczyszczeniami, 
np. śmieciami, roślinnością wodną, odpadami przemysłowymi, kanalizacyjnymi itp. 

2.2.6. Składowanie kruszyw 

Okresowo składowane kruszywa powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem  
z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania kruszyw powinno być równe, utwardzone  
i odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 

– mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę 
(mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, chyba że 
producent kruszywa zapewnia dostawę jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej 
wilgotności), 

– równiarki albo układarki do rozkładania mieszanki kruszywa, 
– walce lub płytowe zagęszczarki wibracyjne, 
– przewoźne zbiorniki na wodę do zwilżania mieszanki, wyposażone w urządzenia do równomiernego  

i kontrolowanego dozowania wody, 
– koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejącego pobocza gruntowego. 

Należy korzystać ze sprzętu, który powinien być dostosowany swoimi wymiarami do warunków pracy  
w korycie, przygotowanym do ułożenia konstrukcji utwardzonego pobocza. 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach 
producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport materiałów 

Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 
podanych w załącznikach. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1.  roboty przygotowawcze,  
2.  wykonanie koryta, 
3.  ułożenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenie i wbudowanie mieszanki), 
4.  roboty wykończeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań 
Inżyniera: 

– ustalić lokalizację terenu robót, 
– przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. elementy dróg, ew. słupki, zatrawienie itd., 
– ew. splantować pobocze istniejące, 
– zgromadzić wszystkie materiały potrzebne do rozpoczęcia budowy. 

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podłoża 

Koryto wykonuje się w przypadku utwardzania pobocza istniejącego gruntowego. 

Koryto powinno być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni utwardzonego pobocza. Wcześniejsze wykonanie koryta jest możliwe wyłącznie za zgodą 
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość 
nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyn. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy 
dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Grunt odspojony 
w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej  
i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do profilowania dna koryta, podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy 
warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 
Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy 
grunt, spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,00.  
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Profilowanie można wykonać ręcznie lub sprzętem dostosowanym do szerokości koryta. Ścięty grunt 
powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania, które należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania 
powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją od -20% do +10%. Koryto po wyprofilowaniu  
i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem 
i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez 
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania nawierzchni można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać  
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności, tylko w wyjątkowych przypadkach Inżynier może dopuścić do wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.6. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy pomocy układarki lub 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zaleca się, aby grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie przekraczała 20 cm po zagęszczeniu. Rozpoczęcie budowy następnej 
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W miejscach, gdzie widoczna jest 
segregacja kruszywa, należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich 
właściwościach. 

Zagęszczanie należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. Nierówności i zagłębienia powstające w czasie zagęszczania 
powinny być wyrównywane bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie bądź usunięcie materiału, 
aż do otrzymania równej powierzchni. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-
04481:1988 [6]. Do zagęszczenia zaleca się stosowanie maszyn (np. walców, zagęszczarek płytowych)  
o szerokości nie większej niż szerokość utwardzonego pobocza.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej  
z tolerancją ± 2%. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie  
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana.  

Przy wbudowywaniu i zagęszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu należy zwrócić 
szczególną uwagę na właściwe jego wykonanie przy krawędzi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza 
powinien być równy i szczelny. 

 5.7. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych 
należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 

– wyrównanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym splantowaniem 
istniejącego gruntowego pobocza, 

− odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,  
− niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, np. zatrawienia,  
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
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6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

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

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez 
dostawców itp.), 

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

− sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1.  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

L
p. 

Wyszczególnienie robót 
Częstotli

wość badań 

Wartości 
dopuszczalne 

1 
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5 i 

dokumentacji projektowej  

2 Roboty przygotowawcze 1 raz Wg pktu 5.3 

3 Wykonanie koryta i przygotowanie podłoża Bieżąco Wg pktu 5.4 

4 Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5 

5 Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.6 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.7 

6.4. Badania po zakończeniu robót\ 

 Wykonane utwardzone pobocze powinno spełniać następujące wymagania: 

– szerokość utwardzonego pobocza może się różnić od szerokości projektowanej nie więcej niż +10 cm i 
-5 cm, 

– nierówności pobocza mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 10 mm, 
– spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją     ± 0,5%, 
– różnice wysokościowe z rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm,  -2 cm, 
– grubość utwardzonego pobocza nie może się różnić od grubości projektowanej o      ± 10%. 

Zaleca się badać grubość utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2, a 
pozostałe cechy co 100 m wzdłuż osi drogi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” Roboty uznaje się za wykonane zgodnie  
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonanie koryta i przygotowanie podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania  1 m2 utwardzonego pobocza obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie  podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− ewentualne ścięcie istniejącego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie gruntowego 

pobocza, 
− przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa łamanego, 
− wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza według wymagań dokumentacji projektowej, ST  

i specyfikacji technicznej, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w  specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
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10. PRZEPISY ZWIAZANE 

4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych  i budownictwie drogowym (patrz: poz. 
7 i 8) 

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki niezwiązane. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8) 

6. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (W okresie 
przejściowym norma może być stosowana zamiast poz. 4 i 5) 

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
(W okresie przejściowym norma może być stosowana zamiast poz. 4 i 5) 

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

10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny Zarząd Dróg Publicznych, Warszawa, 1981 r. 

 

 


