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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPIS TREŚCI 

 
1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 
 

OST - ogólna specyfikacja techniczna  
SST - szczegółowa specyfikacja 

techniczna  
GDDP - Generalna Dyrekcja Dróg  

Publicznych 
PZJ - program zapewnienia jakości  
bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
 
 
 
 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot OST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji (OST) dotyczą prowadzenia robót związanych z 
 „Budową kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej – w systemie zaprojektuj i wybuduj (2)” 

 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą robót drogowych i konstrukcyjnych. 
 
1.3.2. ST opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych,  
W przypadku braku w szczegółowej specyfikacji technicznej uregulowań należ zastosować 
wymagania zawarte w OST wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robót. 
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1.4. Określenia podstawowe 
 

Jeżeli w ST użyto wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych. 
 
 
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
 
1.4.3. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 
 
1.4.4. Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych 
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
nadzoru/ Wykonawcą i projektantem. 
 
 
1.4.5. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 
1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
 
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

 
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
 
1.4.10. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 
 
 
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
 
1.4.12. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
 Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych.  
 Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
 Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

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

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
 Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

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

 Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu.  

 Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu 
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

 Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 
 
1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
 
 
1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 
1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 
drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
 
1.4.20. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego 
oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.21. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
 
1.4.22. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
 
1.4.23. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.25. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 
 
1.4.26. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia 
cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 
 
1.4.27. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 
 
1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 
 
1.4.29. Dokumentacja projektowa – część dokumentacji, o której mowa w programie funkcjonalno – 
użytkowym, w której wskazuje się lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 
 
1.4.30. Przedmiar robót – część dokumentacji, o której mowa w programie funkcjonalno – użytkowym, 
w której wskazuje się szczegółowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robót. 
 
 
1.4.31. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
1.4.32. Roboty – wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz 
terminowego zakończenia realizacji zadania budowlanego lub ułatwiające realizację, w tym również 
dostarczenia robocizny, materiałów i sprzętu, 
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1.4.33. Rysunki- graficzna część dokumentacji projektowej , która wskazuje lokalizację , charakterystykę 
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, 
 
 
1.4.34. Specyfikacja techniczna – zbiór obowiązujących wytycznych i wymagań określających warunki i 
sposoby wykonania robót, ich kontroli oraz zasady odbiorów i podstawy płatności, opracowanych dla 
realizacji konkretnego zadania budowlanego lub jego elementu, stanowiąca integralną część 
kontraktu(umowy). 
 
1.4.35. Sprzęt – wszystkie maszyny środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji i 
obsługi , potrzebne do prawidłowego prowadzenia budowy. 
 
 
1.4.36. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych 
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem 
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 
 
1.4.37. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 
 
 
1.4.38. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna , której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub 
robót na warunkach określonych w kontrakcie(umowie) Inwestor przyjął, albo legalni następcy prawni tej 
osoby. 
 
1.4.39. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową budowli 
drogowej lub jej elementu.  
1.4.40. Zamawiający(Inwestor) – osoba fizyczna i prawna lub instytucja zlecająca wykonanie robót lub 
zadania.   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją , SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji. 

 
1.5.1.1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren budowy w całości.   

 
1.5.2. Obowiązki Wykonawcy  

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej 
elementów w planie i przekrojach na wszystkich etapach robót, oraz chronić przejęte punkty i poziomy 
odniesienia.   
1.5.2.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie terenu budowy w zadawalającym 
stanie i porządku od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót teren 
budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego 
sprzętu i zanieczyszczeń.  
1.5.2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót. Przed przystąpieniem do robót  
Wykonawca :  
-przedstawi Inspektorowi nadzoru uzgodniony projekt organizacji ruchu (jeżeli będzie wymagany) i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.   
-podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bhp.  
1.5.2.4. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na terenie budowy i poza jego 

obrębem. W szczególności Wykonawca powinien odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby pyłami, paliwem , olejami , materiałami bitumicznymi, 

chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,  
 - zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami,  

-możliwością powstania pożaru, 
- niszczeniem drzewostanu i innej zieleni przylegającej do terenu budowy, która w ramach zadania nie 
będzie usuwana.  
1.5.2.5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu 
zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem. W związku z 
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tym Wykonawca sporządzi stosowne protokoły (np. wskazania urządzeń znajdujących się na odcinku 
drogi objętym zleceniem, a po zakończeniu robót oświadczenie o prawidłowym wykonaniu robót przy 
wskazanych urządzeniach) z właścicielami czy też administratorami sieci i urządzeń obcych 
znajdujących się w pasie drogowym. Zleci i poniesie koszty nadzorów branżowych oraz będzie w 
stałym kontakcie w okresie prowadzenia robót z gestorami sieci.  
1.5.2.6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: wykonywane roboty, przygotowane do 
budowy materiały oraz zgromadzony na placu budowy sprzęt.  
1.5.2.7. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej.  
1.5.2.8. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora nadzoru i władze konserwatorskie i przerwać 
roboty do czasu dalszych decyzji.  
1.5.2.9. W związku z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne znaki 
geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie, w 
związku z tym :  
 Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są zobowiązani do niezwłocznego 
zawiadomienia właściwego starosty o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrożeniu przez 
nie bezpieczeństwu życia lub mienia.  
 W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca niezwłoczne zawiadomi o powyższym 
Zamawiającego. Następnie najpóźniej do dnia zakończenia zadania.  
Wykonawca zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie pracy geodezyjnej w 
asortymencie „osnowy i pomiary grawimetryczne i magnetyczne” w celu wymiany zniszczonych lub 
uszkodzonych znaków osnowy III klasy i wykona to na własny koszt. Kopia zgłoszenia pracy 
geodezyjnej zawierająca nr KERG nadany przez Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej i datę rejestracji stanowi podstawę kontroli wykonania.  
1.5.2.10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację fotograficzną  przed rozpoczęciem i 
po zakończeniu robót.  
1.5.2.11. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na 
budowie personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w 
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 

 
 2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie użyte do wykonania robót materiały winne być zgodne z dokumentacją , wymaganiami 
określonymi w ST. Wbudowane materiały muszą posiadać aprobatę techniczną , atest, deklarację 
zgodności lub zaświadczenie o jakości.  

2.1. Materiały muszą pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli materiały 
są różnej jakości z tego samego źródła to należy zmienić źródło.  
2.2. Jeżeli Wykonawca nie wytwarza mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych , lecz podzleca 
ich produkcję podwykonawcy to materiały te powinny odpowiadać wymaganiom ST a Inspektor 
nadzoru musi mieć zagwarantowaną jakość i prawo pobrania próbek do badań. Tylko wyniki badań tych 
próbek mogą być uznane za miarodajne do oceny jakości. 
2.3. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich pełną 
zgodność z ST przed wykonaniem badań jakości. Materiały oparte o atesty mogą być badane w 
dowolnym czasie.  
Jeżeli stwierdzona zostanie niezgodność właściwości z wymaganiami ST to takie materiały zostaną 
odrzucone. 
2.4. Wykonawca zobowiązany jest do składowania i przechowywania materiałów w sposób 
zapewniający ich jakość i przydatność do robót. Materiały powinny być składowane oddzielnie –wg 
asortymentu, frakcji i źródeł dostaw, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z możliwością 
pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowywania 
cementu, bitumów, materiałów chemicznych i paliw.  
2.4.1. Materiały , których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod 
względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy przerwać.  

   
 
  
3. SPRZĘT 
 
3.1. 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 
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ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
3.2. Dobór sprzętu do wykonywania robót przewidzianych w umowie powinien gwarantować jakość 
robót określoną w dokumentacji i SST. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór sprzętu do:  
 wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznych, 
 wytwarzania betonów,  
 układania mieszanek mineralno-bitumicznych, 
 skrapiania bitumem,  
 zagęszczania podłoża, korpusu i warstw konstrukcji nawierzchni, 
 zagęszczania mieszanki betonowej, 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środkówtransportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru projektu, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
Wykonawca winien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów po drogach publicznych i drogach dojazdowych poza granicami terenu budowy. 
Jeżeli Wykonawca uzyska zezwolenie władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnym obciążeniu osi i 
takich pojazdów użyje, to poniesie koszty wzmocnienia obiektu mostowego lub drogi i koszty naprawy 
szkody , jeśli taka szkoda powstanie.  
4.2. Szczególną uwagę należy zwrócić na dobór środków transportu do:  
4.2.1. Do przewozu mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco 
należy:  

 stosować tylko samochody wywrotki o odpowiedniej ładowności, dostosowane do współpracy z 
układarką, 
 ograniczyć odległość dowozu do 30km/czas 2 godziny/,  
 powierzchnię wewnętrzną skrzyń spryskać środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki, 
 wyposażyć w plandeki do przykrycia mieszanki, 

4.2.2. Do przewozu mieszanki betonowej należy:  
 nie dopuszczać do rozdzielenia się składników mieszanki betonowej, 
 stosować mieszalniki samochodowe (gruszki),  
 określić graniczny czas transportu mieszanki betonowej,  

4.2.3. Do przewozu lepiszczy, środków chemicznych, paliw, cementu luzem stosować środki transportu 
wyposażone specjalne w zależności od przewożonego ładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
sporządzoną przez wykonawcę, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
5.1. Wykonanie robót powinno być odnotowane w dokumentach budowy w postaci: wpisu do dziennika 
budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów oraz protokołu odbioru. W okresie realizacji 
umowy Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia następujących 
dokumentów budowy: 
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 - dziennika budowy, 
 

 - księgi obmiarów, 
 

 - zleceń, 
 

 - dokumentów badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 
 - atestów jakościowych zabudowanych materiałów, 
 
 - dokumentów pomiarów cech geometrycznych (szkice powykonawcze), 
 
 - protokołów odbiorów robót, 
 
5.1.1. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie w odniesieniu 
do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. Każdy zapis w dzienniku budowy 
powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, 
stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji którą reprezentuje. 
 
Prowadzenie dziennika należy do obowiązków Kierownika budowy. 
5.1.2. W księdze obmiarów dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie 
asortymentowym zgodnie z SST i przedmiarem robót. Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inspektora 
nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy. 
 
 
5.1.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia spowodowanego przez awarię urządzenia obcej 
infrastruktury technicznej ( PWiK, kanalizacja deszczowa, TP S.A. itp.) wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia o awarii odpowiednich służb technicznych właściciela danej sieci lub 
urządzenia oraz powiadomienie o w/w fakcie Inspektora Nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 
 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami ST 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót.  
 
Do obowiązków Wykonawcy  w zakresie zapewnienia jakości między innymi należy:  
 - organizacja wykonania robót w tym: terminy, sposób prowadzenia robót, organizacja ruchu na 

budowie wraz z oznakowaniem robót, przestrzeganie zasad bhp, 
 - dobór maszyn i urządzeń stosowanych na budowie ,  
 -dobór środków transportu (rodzaj i ilość), 
 -dobór osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 -dobór zespołów roboczych o odpowiednich kwalifikacjach -  i przygotowaniu praktycznym,  
 -dobór sposobu i procedury kontroli wewnętrznej podczas dostaw materiałów, sprawdzania i 

cechowania sprzętu,  
 -dobór postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,  
 
Do obowiązków Wykonawcy  w zakresie zapewnienia jakości materiałów między innymi należy: 
- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,  
- przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów, które zagwarantują 

zachowanie ich jakości i przydatności do planowanych robót,  
- określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw(wielkości i częstotliwości) aby mogła być zapewniona 
rytmiczność produkcji,  
 - prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,  
6.2. Koszty badan kontrolnych jakości ponosi Wykonawca. Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę 

badań zostaną uznane przez Inspektora nadzoru za niewiarygodne , to może on żądać powtórzenia 
badań.  
Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania SST, to koszty tych badań ponosi Inwestor. W 
przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 



str. 10 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót.   
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w umowie oraz dodatkowe i nie przewidziane. Roboty pomiarowe do 
obmiaru powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
książki obmiarów.  
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 
 Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem, 
 Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  powinny  być  uzupełnione  szkicami  w  księdze  

obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika.  
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. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Na podstawie obmiarów geodezyjnych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

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

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 - odbiorowi ostatecznemu,  
 - odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót 
, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu,  
8.1.2. Odbiór ostateczny – ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w 
zakres zadania budowlanego , wraz z dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego,  
8.1.3. Odbiór pogwarancyjny- ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w 
okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 
8.2. Dokumenty odbiorowe 
 
8.2.1. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć: 
 - receptury i ustalenia technologiczne, 
 - dziennik budowy,  
 - książkę obmiaru, 
 - wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 - dokumenty jakościowe wbudowanych materiałów,  
 - dokumentację powykonawczą (szkice), 
 - ew. dokumentację geodezyjną,  
8.2.2. Badania i pomiary w odbiorach robót  
 Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową i SST są badania 

i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas 
dokonywania odbioru,  

 Podstawą do odbioru są również oględziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane 
przez laboratorium, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i komisję odbiorową. 

 zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy lub odrębnym pismem, 
 Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inspektora Nadzoru.    
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
 
Oferta cenowa winna obejmować wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót. 
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia. 
Szczegółowe zapisy dotyczące rozliczania robót znajdują się w umowie. 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
0-001  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
ROBOTY ZIEMNE - KORYTOWANIE 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru koryta w ramach zadania „Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej – 
w systemie zaprojektuj i wybuduj (2)”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor 
Nadzoru może dopuścić  wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,  
 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  
 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.  
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w OST . 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za 
zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane.  

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 
metrów.  

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony.  
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze 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 Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 
strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1.  

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w 
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.  
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is  

Droga o ruchu mniejszym od ciężkiego 
Górna warstwa o grubości 

20 cm 
1,00 

Na głębokości od 20 do 
50 cm od powierzchni 

podłoża 

0,97 
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 
określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10%. 

 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 
wykona on na własny koszt. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  „Wymagania ogólne” . 

 
6.2. Badania w czasie robót 

 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 

zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 
 
 
 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1. Średnica koryta kręgu z obejściem dmin  68 m  na 8 promieniach  
wyznaczonych z podzielenia 
obwodu kręgu na 8 równych 
części   ( w 4 punktach na 

każdym promieniu)  
2. Spadek koryta kręgu z obejściem liczony od punktu 

centralnego kręgu na zewnątrz d68 m 
na 8 promieniach  

wyznaczonych z podzielenia 
obwodu kręgu na 8 równych 
części   ( w 4 punktach na 

każdym promieniu) 
3. Rzędne wysokościowe wyprofilowanego podłoża 

 
na 8 promieniach  

wyznaczonych z podzielenia 
obwodu kręgu na 8 równych 
części   ( w 4 punktach na 

każdym promieniu) 
4. Szerokość koryta (pole przygotowawcze, dojście z istniejącej 

drogi gruntowej) 
2 razy pole przygotowacze 
2 razy dojście z isniejącej 

drogi gruntowej 
5 Równość podłużna (pole przygotowawcze, dojście z 

istniejącej drogi gruntowej) 
2 razy pole przygotowacze 
2 razy dojście z isniejącej 

drogi gruntowej 
6 Spadki poprzeczne (pole przygotowawcze, dojście z 

istniejącej drogi gruntowej) 
2 razy pole przygotowacze 
2 razy dojście z isniejącej 

drogi gruntowej 
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7 Rzędne wysokościowe wyprofilowanego podłoża 
 

2 razy pole przygotowacze 
2 razy dojście z isniejącej 

drogi gruntowej 
8 Zagęsczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej 

działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m2 

 
 
 
 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie    
z normą BN-68/8931-04.  
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 

 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1.  

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02nie powinna być większa od 2,2.  

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu  
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 

podłoża) 
 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy 
jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” . 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  „Wymagania ogólne” . 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Oferta cenowa wykonania koryta obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na nasyp lub 

odkład  
 (wysypisko), 
 profilowanie dna koryta lub podłoża  
 zagęszczenie,  
 utrzymanie koryta lub podłoża,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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0-002 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach 
zadania „Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej – w systemie zaprojektuj i 
wybuduj (2)”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz wyrównanie 
istniejącej podbudowy. Grubość warstw dla poszczególnego zadania ustala dokumentacja projektowa. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normą podstawową PN-S-
06102, normami związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w OST „Wymagania Ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót i ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w OST „Wymagania Ogólne”. 
 
 
2.MATERIAŁY 
 

Do wykonania nowej podbudowy przewidziano użycie kruszywa łamanego 
niesortowanego o uziarnieniu 031,5 i 063 mm oraz wody.  

Kruszywo łamane niesortowane 031,5 i 063 mm o uziarnieniu ciągłym lub łamane różnych 
frakcji, które zmieszane w odpowiedniej proporcji dadzą uziarnienie zgodne z tablicą w pkt. 2.1.1. 
Dla takich kruszyw wymagana jest recepta laboratoryjna, podająca proporcje mieszania 
poszczególnych frakcji kruszyw.  

Nie dopuszcza się stosowania materiałów odpadowych takich jak żużle hutnicze, 
łupki powęglowe, gruz, destrukt betonowy i asfaltowy. Nie należy stosować materiałów 
innych, niż pochodzących z rozkruszenia skał. 
 
Kruszywa 
 
2.1.1. Wymagania dla kruszywa  

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna mieścić się w obszarze dobrego uziarnienia. Skład 
ziarnowy kruszywa sprawdza się za pomocą analizy sitowej wg PN-91/B-06714/15. 
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Sito kwadratowe Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito 

[%] – dla kruszywa [%] – dla kruszywa 
[mm] 063 mm 031,5 mm  

63 100  - 
    

31,5 76 - 100 100 
     

20 62 - 100 77 - 100 
   

16 56 - 92 70 - 92 
   

12,8 49 - 86 60 - 86 
   

8 40 - 75 50 - 75 
   

6,3 35 - 68 44 - 68 
   

4 28 -58 37 - 58 
   

2 18 - 41 25 - 41 
   

1 13 - 32 18 - 32 
    

0,5 9 - 23 13 - 23 
     

0,25 5 - 16 7 - 15 
     

0,125 4 - 11 4 - 11 
     

0,075 2 - 10 2 - 10 
     

 
Ponadto podbudowa zlokalizowana bezpośrednio na gruncie podłoża powinna spełniać 
wymóg nieprzenikania cząstek: 

 
 
w którym: 
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 
d85 – wymiar sita, przez które przechodzi 

 
 

D
15  5 

d
85 15% ziaren warstwy podbudowy, 

 85% ziaren gruntu podłoża. 
 
 
Wymagane cechy fizyczne kruszywa - zgodnie z tabelą poniżej: 

 
  

Wymagania 
Wymagania 

Lp. Właściwości dla uź. dla uź. 0/63   0/31,5    

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż 2 - 12 % 2 - 10 % 
2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 10% 5% 
3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż: 40% 35% 
4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż: 1% 1% 
5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 30 - 70 % 30 - 70 % 
 Ścieralność w bębnie Los Angeles:   

6 a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 50% 35% 
b)  po  1/5  liczby  obrotów,  w  stosunku  do  ubytków  masy  po   

   

 pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 35% 30% 
7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 5% 3% 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie 
10% 5% więcej niż    

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, nie więcej niż niedopuszcz. niedopuszcz. 
10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż 1 1 

11 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa   
   

przy zagęszczeniu Is  1,00, nie mniejszy niż: 60 80 
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Woda 
 

Do zwilżania kruszywa stosuje się wodę czystą, wodociągową. Dla pitnej wody 
wodociągowej wymagań nie określa się. 
 
Kontrola jakości materiałów w okresie dostaw. 
 

Kontrola jakości materiałów polega na przeprowadzeniu badań cech fizycznych materiałów 
na reprezentatywnych próbkach dla partii kruszywa i porównaniu wyników  
z wymaganiami określonymi w p. 2.1., przed rozpoczęciem Robót.  

Partię stanowi składowany na bazie materiał w ilości niezbędnej do wykonania odcinka 
próbnego. Warunkiem dopuszczenia mieszanki kruszywa z podanego źródła do wykonania podbudowy 
stabilizowanej mechanicznie są pozytywne wyniki badania nośności płytą VSS, oceniane zgodnie z 
wymogami p.5 niniejszej Specyfikacji.  

Podczas wykonywania odcinka próbnego należy ustalić ilość wody niezbędnej do zagęszczenia. 
 
3.SPRZĘT 
 
Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, warunkami określonymi w OST 
„Wymagania Ogólne”. 
 
3.1. Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy stosować: 
 równiarki albo układarki kruszywa,  
 walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne, 
 cysterny z wodą z możliwością regulacji spryskiwania, 
 w miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
 
4. TRANSPORT 
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi samowyładowczymi środkami transportu w ten 
sposób, aby nie spowodować rozsegregowania frakcji kruszywa oraz zmian wilgotności mieszanki. 
 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

Podłoże 
 

Warstwa podbudowy układana jest na zagęszczonym i wyprofilowanym podłożu 
gruntowym wykonanym zgodnie z SST 0-002.  
5.1. Kontrola jakości wykonania podłoża  

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji ustalonych w SST, usterki w 
wykonaniu podłoża należy usunąć. 
 
5.2. Przygotowanie kruszywa łamanego 
 

Przygotowanie kruszywa łamanego polega na wymieszaniu w taki sposób, aby uzyskać 
ciągłość uziarnienia i zwilżenie do wilgotności optymalnej z tolerancją ± 2%. 
 
5.3.Transport i rozściełanie kruszywa 
 

Należycie wymieszane i zwilżone kruszywo dostarczać na budowę w warunkach 
zabezpieczających je przed wysychaniem i segregacją. 
 
5.4. Profilowanie 
 

Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo należy wyprofilować do spadków poprzecznych i 
pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie profilowania należy 
wyrównać lokalne zagłębienia za pomocą ciężkiego szablonu skrzynkowego lub spycharki. 
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5.5. Zagęszczenie 

 
Podbudowę należy zagęszczać walcami ogumionymi, wibracyjnymi i gładkimi. W ostatniej fazie 

zagęszczania należy sprawdzić profil szablonem. Zagęszczenie podbudowy należy wykonywać 
warstwami określonymi w p. 1.3. przy zachowaniu wilgotności optymalnej.  

Zagęszczenie podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości, a nośność 
podbudowy badana płytą VSS powinna odpowiadać warunkom podanym w p. 5.6.6. 

 
Wymagania jakościowe wykonania podbudowy 

 
5.6.Zgodność rzędnych niwelety z projektem 

Odchylenia rzędnych profilu podłużnego w stosunku do projektu nie powinny przekraczać - 2 
cm, + 0 cm. 

5.6.1. Równość podbudowy w przekroju podłużnym  
Odchylenie profilu podłużnego podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, mierzone 

zgodnie z normą BN-68/8931-04, 4-metrową łatą, nie powinny przekraczać przy układaniu 
mechanicznym dla podbudowy pomocniczej ± 2 cm.  
5.6.2. Zgodność spadku i równość podbudowy  

Należy stosować spadki poprzeczne zgodne z założonymi w Dokumentacji Projektowej. 
Różnice wartości wykonanych spadków poprzecznych, w stosunku do projektowanych nie 

powinny przekraczać wartości bezwzględnej spadku więcej niż o  0,5 %. 
5.6.3. Szerokość podbudowy  

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową z 
uwzględnieniem projektowanych odsadzek - czyli poszerzeń warstwy podbudowy w stosunku do 
warstw leżących powyżej.  

Odchylenia szerokości, mierzone od osi drogi nie powinny przekraczać ± 5 cm w stosunku 
do Dokumentacji Projektowej.  
5.6.4. Grubość warstwy podbudowy  

Odchylenia grubości wykonanej podbudowy w stosunku do przyjętej w Dokumentacji 
Projektowej nie powinny przekroczyć ± 2 cm.  

Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy o grubości mniejszej niż podana w 
Dokumentacji Projektowej.  
5.6.5. Zagęszczanie podbudowy  

Zagęszczenie kontroluje się płytą VSS przez sprawdzenie modułu 
odkształcenia z wymaganiami podanymi w p. 5.6.7.  
5.6.6. Nośność i zagęszczenie podbudowy 
a) nośność podbudowy po jej zagęszczeniu badana wg normy BN-64/8931-02,  
b) wskaźnik zagęszczenia Io mierzony płytą VSS zgodnie z zależnością:, 
 
powinien mieć wartość nie większą niż 2,2.  I0 = E2 / E1 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Badania kontrolne przed wykonaniem podbudowy 

 
Obejmują one: 

 
 kontrolę jakości materiałów w okresie dostaw i przygotowania mieszanki . 
 kontrolę jakości wykonania podłoża . 
 
Kontrola jakości podbudowy w czasie budowy 
 
6.2.1. Zakres badań  

Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana na każdej 
dziennej działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Wyniki powinny być zgodne z p. 2.1.1.  

Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-77/B-06714/17 Do kontroli należy pobierać 
co najmniej po dwie próbki z każdej dziennej działki roboczej.  

Kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy 
przeprowadzać nie rzadziej niż 1 raz na 3000 m2 i w miejscach wątpliwych wskazanych przez 
Inspektora Nadzoru .  
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Wymagania dla zagęszczenia i nośności podano w p. 5.6.7.  
Kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy polega na bezpośrednim pomiarze w 

końcowej fazie zagęszczenia, co najmniej w dwóch miejscach na każdej dziennej działce roboczej i 
nie rzadziej niż raz na 300 m2 powierzchni inwestycji . Dopuszczalne odchylenia w grubości w 
przekroju zgodnie z pkt. 5.6.5.  
Kontrola średnicy koryta kręgu z obejściem (d  68 m)  powinna być wykonana na co najmniej  8 
promieniach  wyznaczonych z podzielenia obwodu kręgu na 8 równych części   ( w 4 punktach na 
każdym promieniu) 
Kontrola szerokości koryta (pole przygotowawcze, dojście z istniejącej drogi gruntowej) powinna być 
wykonana co najmniej 2 razy dla pola przygotowawczego oraz  2 razy dla dojścia z isniejącej drogi 
gruntowej ( na początku i końcu odcinków wykonywanych ciagów pieszych). 
 
Wyniki powinny być zgodne z pkt. 5.6.4.  

Kontrola pochyleń podłużnych, spadków poprzecznych oraz równości podbudowy. Zgodność 
z projektem profilu podłużnego sprawdza się przyrządem lub instrumentem niwelacyjnym.  

Sprawdzenie spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą.  
Spadek koryta/wyprofilowania podłoża kręgu z obejściem mierzony od punktu centralnego kręgu na 
zewnątrz (d68 m) powinien być sprawdzony na co najmniej  8 promieniach  wyznaczonych z 
podzielenia obwodu kręgu na 8 równych części   ( w 4 punktach na każdym promieniu). 
Spadki poprzeczne (pole przygotowawcze, dojście z istniejącej drogi gruntowej) powinny być sprawdzane 
co najmniej  2 razy dla pola przygotowawczego oraz 2 razy dla dojścia z isniejącej drogi gruntowej ( na 
początku i końcu odcinków wykonywanych ciagów pieszych). 
 

Wyniki pomiarów powinny być zgodne z pkt. 5.6.2. i 5.6.3.  
Rzędne wysokościowe  kręgu z obejściem mierzone od punktu centralnego kręgu na zewnątrz 

(d68 m) powinny być sprawdzone na co najmniej  8 promieniach  wyznaczonych z podzielenia 
obwodu kręgu na 8 równych części   ( w 4 punktach na każdym promieniu). 
Rzędne wysokościowe (pole przygotowawcze, dojście z istniejącej drogi gruntowej) powinny być 
sprawdzone co najmniej 2 razy dla pola przygotowawczego oraz 2 razy dla dojścia z isniejącej drogi 
gruntowej ( na początku i końcu odcinków wykonywanych ciagów pieszych). 

Wyniki pomiarów powinny być zgodne z pkt. 5.6.1.  
Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu wg 

zasad określonych w OST. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej podbudowy. 
 

Podbudowa podlega odbiorowi Robót zanikających albo odbiorowi częściowemu wg 
zasad określonych w OST „Wymagania Ogólne”. 
 
Dokumenty i badania do odbioru 
 

Badania przy odbiorze przeprowadza się w celu sprawdzenia, czy podbudowa została 
wykonana zgodnie z projektem i SST. 
Badania polegają na sprawdzeniu: 
 - zgodności rzędnych niwelety z projektem, 
 - zgodności podłużnych i porzecznych spadków, 
 - szerokości podbudowy,  
 - konstrukcji i grubości podbudowy, 
 - zagęszczenia,  
 - nośności. 
 
 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Oferta cenowa wykonania  podbudowy obejmuje:  
 - zakup i transport mieszanki lub kruszywa i tłucznia na miejsce składowania, 
 - przygotowanie mieszanki, w tym doprowadzenie jej do odpowiedniej wilgotności, 
 - transport i rozłożenie w korycie, 
 - profilowanie,  
 - zagęszczenie,  
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    - badania materiałów, opracowanie recepty, badanie nośności, ustalenie wilgotności optymalnej, 
wykonanie innych badań przewidzianych w niniejszej ST oraz dodatkowo zleconych przez 
Inspektora Nadzoru 

 - wykonanie odcinka próbnego,  
 - oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie, wykonanie innych czynności niezbędnych 

do realizacji Robót objętych niniejszą ST, zgodnie z ew. Dokumentacją Projektową
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0-003 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 
 

 WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot STWiORB 
 

Przedmiotem niniejszej STT są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ramach zadania pn. „Budowa kręgu 
modelarskiego przy ul. Rybnickiej – w systemie zaprojektuj i wybuduj (2)”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 
 

1.3. Zakres Robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w ramach zadania pn. „Budowa kręgu modelarskiego 
przy ul. Rybnickiej – w systemie zaprojektuj i wybuduj (2)”. 

 
 

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 wiążąca – warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową.  
1.4.3. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubości, ułożona na istniejącej warstwie w celu 
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do ułożenia kolejnej warstwy.  
1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.  
1.4.5. 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 11 lub 6. 

 
1.4.6. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub 
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.  
1.4.7. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących 
przez określony zestaw sit.  
1.4.8. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych 
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM 
[68].  
1.4.9. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.  
1.4.10. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.  
1.4.11. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm.  
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1.4.12. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
 
1.4.13. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 
wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
 
1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 
 
1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST. 
 
1.4.16. Symbole i skróty dodatkowe 
 
ACW - beton asfaltowy do warstwy wiążącej i wyrównawczej 
PMB - polimeroasfalt, 
D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C            - kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD - właściwość 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), 
MOP - miejsce obsługi podróżnych. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 
 
 MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.  
Wykorzystanie destruktu asfaltowego pochodzącego z frezowania warstw istniejących nawierzchni 
bitumicznych należy uzgodnić z Zamawiającym (Inwestorem), Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
 
2.2. Kruszywo 
 

Do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywa według WT-1 
Kruszywa 2010 wdrażające PN-EN 13043 na drogach krajowych.  

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed za-
nieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy 
przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.  

Destrukt asfaltowy pochodzący z frezowania warstw istniejących nawierzchni bitumicznych 
może być stosowany do wytwarzania betonów asfaltowych na warstwę wzmacniającą i warstwę 
wyrównawczą, w ilości nie przekraczającej 5 % masy gotowej mieszanki. Destrukt należy składować w 
warunkach zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami oraz 
zbrylaniem się, na hałdzie (wysokość hałdy nie powinna przekraczać 2 m, nie można dopuszczać ruchu 
pojazdów i maszyn po destrukcie, do przemieszczania destruktu powinny być stosowane ładowarki, 
nie należy stosować spycharek).  
Należy stosować kruszywa podane w tablicy 1, 2 i 3. 
 
Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa grubego do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 
asfaltowego.  

Właściwości kruszywa 

    

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie niższa 
GC85/20 niż:    

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie większe 
G20/17,5 niż wg kategorii:     
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 Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1; kategoria   f2 

  
 nie wyższa niż:       
         

 Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN FI35 

lub SI35 

 
 933-4, kategoria nie wyższa niż:   
 Procentowa   zawartość   ziaren   o   powierzchni 

CDeklarowana 
 

 przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym  
 wg PN-EN 933-5; kategoria nie niższa niż:  
 Odporność  kruszywa  na  rozdrabnianie  wg  normy 

LA35 
 

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

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

 Nasiąkliwość  wg  PN-EN  1097-6,  załącznik  B;   WA 24 Deklarowana 
  

 kategoria nie wyższa niż:       
         

 Gęstość nasypowa wg normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta  
 Mrozoodporność  wg  PN-EN  1367-1  badana  na       
 kruszywie  o  wymiarze  8/11,  11/16  lub  8/16;   F2   
 kategoria nie wyższa niż         
 „Zgorzel słoneczna”  bazaltu  wg PN-EN  1367-3,   SBLA 

  
 wymagana kategoria:       
         

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

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

 Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego       
 chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1  wymagana odporność   
 p. 19.1:          
 Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego  wymagana odporność   
 chłodzonego powietrzem wg PNEN 1744-1 p. 19.2:    
       

 Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego   V3,5 
  

 wg PN-EN 1744-1 p. 19.3; kategoria nie wyższa niż:     
       

 
Tablica 2. Wymagane właściwości kruszywa niełamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do 
D≤8mm do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego.  

Właściwości kruszywa 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria: GF85 i GA85 
 

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe 
GTCNR niż wg kategorii: 

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria   f10 
 

nie wyższa niż:    
     

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa   MBF10  
niż:    

     

Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2      
wydzielonego  z  kruszywa  o  ciągłym  uziarnieniu  Ecs Deklarowana 

 
według wg PN-EN 933-6,   

     

rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:      
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta 
Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub  WA 24 Deklarowana 

 
9   

     

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

     

 
Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym uziarnieniu do D≤8mm 
do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego.  

Właściwości kruszywa 

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria:  GF85 lub GA85  
     

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe 
GTCNR niż wg kategorii: 

Zawartość pyłu wg PN-EN 933-1, kategoria   f16 
 

nie wyższa niż:    
    

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa   MBF10  
niż:    
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 Kanciastość kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 

Ecs Deklarowana 

 
 wydzielonego  z  kruszywa  o  ciągłym  uziarnieniu  
 według wg PN-EN 933-6,  
  

 rozdz. 8, kategoria nie niższa niż:  
 Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta  
 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub  WA 24 Deklarowana 

  
 9    
      

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

 
 
 
 
2.3. Wypełniacz 
 

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-EN i wg WT-1 
Kruszywa do mieszanek mineralno–asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. 
Wymagania dla wypełniacza podano w Tablicy 4. 
 
Tablica 4. Wymagane właściwości wypełniacza do warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu 
asfaltowego. 
 
 
  

Właściwości kruszywa 

Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodnie z tablicą 24 w PN-EN 13043 
    

Jakość pyłu wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa  MBF10 niż:  
   

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

Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7 deklarowana przez producenta 
    

Wolne  przestrzenie  w  suchym  zagęszczonym    
wypełniaczu   wg   PN-EN   1097-4,   wymagana  V28/45 

kategoria:    
Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN  

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

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

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym  CC70 wg PN-EN 196-21, kategoria nie niższa niż:  
   

Zawartość  wodorotlenku  wapnia  w  wypełniaczu  KaDeklarowana mieszanym, wymagana kategoria:  
   

„Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana  BNDeklarowana kategoria:  
    

 
 
 
 
 
2.4. Lepiszcza 
 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591  
 
     
            Asfalt drogowy powinien spełniać wymagania podane w Tablicy 6.  
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Tablica 6. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27] 
 

Lp. Właściwości    Metoda Rodzaj asfaltu 
   badania 35/50      

 WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE  
      

1 Penetracja w 25°C 0,1mm  PN-EN 1426 35-50 
2 Temperatura mięknienia °C   PN-EN 1427 50-58 

3 
Odporność na starzenie 

°C 
    

w 1630C     
3a Pozostała penetracja %    ≥ 53 

3b Wzrost temperatury °C   PN-EN 12607-1 ≤ 8 mięknienia    
      

3c Zmiana masy a) (wartość %    ≤ 0,5 bezwzględna)    
      

4 Temperatura zapłonu °C   PN-EN 2592 ≥ 240 
5 Rozpuszczalność % m/m  PN-EN 12591 ≥ 99,0 

a) Zmiana masy może być wartością dodatnią lub ujemną  
    

 WŁAŚCIWOŚCI  SPECJALNE  KRAJOWE  
       

6 Indeks penetracji -   PN-EN 12591 Zał. NR   A       

7 Lepkość dynamiczna Pa·s  PN-EN 12596 NR 

8 Temperatura łamliwości °C   PN-EN 12593 ≤ -5 wg Frassa   
      

 Lepkość kinematyczna 2    

9 w 1350C mm/s  PN-EN 12595 NR 
 

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. 

 
2.5. Środek adhezyjny 

 
Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinno wykazywać powinowadztwo 

fizykochemiczne, zapewniające odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i 
odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody. W celu poprawy powinowadztwa 
lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy stosować środki poprawiające adhezję. Środek adhezyjny i 
jego ilość powinny być dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocenę przyczepności należy 
określić na podstawie badania według PN-EN 12697-11, metoda A po 6h obracania, stosując kruszywo 
8/11 jako podstawowe (dopuszcza się inne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowego do 
tego badania). Wymagana przyczepność nie mniej niż 80%.  
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. Składowanie 

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

 
2.6. 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:  
 materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,  
 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.  
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Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metodą na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
 
2.7. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować emulsje asfaltowe lub emulsje 
modyfikowane polimerami.  

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. 
 
 SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 

Wykonawca przystępując do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
 - wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, przystosowanej do dozowania i podgrzewania destruktu asfaltowego.  
Wytwórnia powinna być o wydajności co najmniej 100 Mg/h, a proces produkcji 
mieszanki sterowany elektronicznie (w tym naważanie), układarek do układania 
mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego sterowanych elektronicznie i 
wyposażonych w płytę wstępnego zagęszczania z układem grzewczym. Układarki winny 
umożliwić układanie mieszanki pełną szerokością jezdni, skrapiarek wyposażonych w 
elektroniczny układ sterowania dozowaniem lepiszcza asfaltowego (odchyłka dozowania nie 
może przekraczać 10 % ustalonej jednostkowej ilości dozowania), 

 - walców: lekkich, średnich i ciężkich stalowych gładkich,  
 - walców ogumionych,  
 - samochodów specjalistycznych (pkt 4.2.4.) do przewozu mieszanki betonu asfaltowego  
 
 TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Asfalt 
 
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991. Może się on odbywać w: 
4. cysternach kolejowych,  
5. cysternach samochodowych  
6. bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.2.2. Wypełniacz 
 

Wypełniacz luzem należy przewozić pojazdami przystosowanych do przewozu materiałów 
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.  
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 
 
 
 
 
 



str. 29 

 

 
 
 
   4.2.3.   Kruszywo 
 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  
 

4.2.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być przewożona w warunkach zapewniających 
minimalne straty cieplne w transporcie, dla utrzymania odpowiedniej temperatury wbudowania 
i zagęszczenia. 
W tym celu Wykonawca powinien:  
- używać pojazdów specjalistycznych (samowyładowczych – wysokotonażowych o możliwe wysokich 

wskaźnikach koncentracji ładunku (wysokości ładunku na skrzyni) i mocy (na masę pojazdu z 
ładunkiem),  

- ocieplić materiałem termoizolacyjnym skrzynię ładunkową (podłogę i burty),  
- zastosować osłonę ładunku (owiewka nad kabiną oraz miedzy kabiną a skrzynią),  
- zabezpieczyć szczelnie od góry skrzynię ładunkową za pomocą opończy,  
- korzystać z pojazdów z podgrzewaną spalinami skrzynią ładunkową,  
- przeanalizować trasę przewozu masy bitumicznej pod kątem minimalizacji czasu przejazdu 

przy założeniu średniej prędkości roboczej 40 km/h,  
- zdyscyplinować kierowców celem unikania postoju podczas przewozu gorących mieszanek, 

zminimalizować czasy postoju pod załadunkiem i rozładunkiem,  
- w porze chłodnej stosować podgrzewania podłoża przed ułożeniem na niej gorącej mieszanki, 

(przy rozruchu układania mas – wymóg konieczny). 
 

 WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w OST. 
 

5.2. Projektowanie mieszanek mineralno - asfaltowych 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna 
zawartość lepiszcza podane są w Tablicy 7. 

Minimalna zawartość lepiszcza (kategoria Bmin) jest to najmniejsza ilość lepiszcza rozpuszczalnego i 
nierozpuszczalnego, określona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np.  
AC5S dla KR1-2, tablica 16, gdzie Bmin6,0=6,0%) przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 
Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρα), to do wyznaczenia minimalnej 
zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik α według równania: 

α = 2,650 / ρα 
 

Gęstość mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru: 
 

ρα = P1+P2+...Pn / (P1+P2+...Pn  / ρ1+ρ2+...ρn ) 
 

gdzie: 
P1+P2+...Pn = procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki 
mineralnej) 
ρ1+ρ2+...ρn = gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej) 

 
Minimalna zawartość lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna być wyższa od 
podanego Bmin o wielkości dopuszczalnej odchyłki 0,3 zawierającej błąd dozowania składników i błąd 
badania.  

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8 i 9 - 
projektowanie empiryczne. 

 
 
 
 
 
 



str. 30 

 

  
 
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 

warstwy wiążącej i wyrównawczej (projektowanie funkcjonalne) 
 
 

Właściwość 

Przesiew, 
[% (m/m)] 

AC 11 W 

Wymiar sita 
#, [mm] od do 
31,5 - - 
22,4 - - 
16 100 - 
11,2 90 100 
8 60 85 
2 30 55 
0,125 6 24 
0,063 3,0 8,0 
Zawartość 
lepiszcza, 
wzór (2) 

Bmin4-6 

 
 

 
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 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.  

Kruszywo powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskała 
temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej 
nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od najwyższej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 8. 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.  
Na wytwórni ma być wdrożony certyfikowany system ZKP. 

 
Tablica 8. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65] 

 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C]  

  

Asfalt 35/50 od 155 do 195 
  

 
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 powierzchni podbudowy pod wyrównanie masą mineralno – 
asfaltową oraz pod ułożenie warstwy wiążącej 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstwy wiążącej, powierzchnia podbudowy 

powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.  
 



str. 31 

 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 
 

Przed ułożeniem każdej warstwy asfaltowej podłoże (poprzednią warstwę) należy skropić 
emulsją asfaltową, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. 

 
 

5.6. Próba technologiczna i odcinek próbny    
Ustalony skład wejściowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym 

zastosowaniem być sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonanie próby technologicznej  
i odcinka próbnego. Próba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości 
wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z receptą. Odcinek próbny o długości co najmniej 
50m powinien być wykonany przez Wykonawcę w warunkach zbliżonych do warunków budowy. 
Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru 
technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 
5.7. Zakładowa Kontrola Produkcji 
 

Należy prowadzić Zakładową Kontrolę Produkcji ZKP zgodnie z PN-EN 13108-21.   
Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgodności jest miarą ogólnego stanu nadzorowania procesu 
produkcyjnego i polega w uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wyników dla wszystkich typów 
wyrobu. W analizie wynik klasyfikowany jest jako niezgodny, jeżeli którykolwiek z sześciu 
wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji podanym w tablicy 9 odchylenia te 
zawierają poprawkę ze względu na dokładność pobierania próbki i przebieg badania. 
 
Tablica 9. Odchylenia stosowane w ocenie zgodności produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej z 
dokumentacją projektową.  

 Dopuszczalne odchylenie Dopuszczalne odchylenie 
 pojedynczej próbki od średnie od założonego 

Przechodzi przez sita 
założonego składu [%] składu [%] 

    

(procenty) [%] 
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki  

 drobno- grubo- drobno- grubo- 
 ziarniste ziarniste ziarniste ziarniste 
     

D -8 ÷ +5 -9 ÷ +5 ±4 ±5 
D/2 lub sito     

charakterystyczne dla ±7 ±9 ±4 ±4 
kruszywa grubego     

     

2mm ±6 ±7 ±3 ±3 
sito charakterystyczne dla 

±4 ±5 ±2 ±2 kruszywa drobnego     
     

0,063mm ±2 ±3 ±1 ±2 
Zawartość rozpuszczalnego 

±0,5 ±0,6 ±0,3 ±0,3 lepiszcza     
     

 
Należy obliczyć odchylenie średnie od wymaganej wartości każdego z parametrów podanych 

w tablicy 9 w odniesieniu do wszystkich mieszanek, krocząca bieżąca wartość średnia z odchyleń 
każdego z tych parametrów z ostatnich 32 analiz powinna być zachowana.  

Jeżeli którykolwiek z sześciu wyszczególnionych parametrów jest poza zakresem tolerancji 
podanym w tablicy 9 lub, jeśli średnie odchylenia przekraczają odpowiednie wartości (tablica 9), to 
wyrób jest niezgodny z wymaganiami. 
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5.8. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej i wiążącej z betonu asfaltowego 
 

Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z 
zapisami punktu 5.4.  

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 13. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania 
podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-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 10. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 
 

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

Warstwa wiążąca i wyrównawcza + 5 ≥ +5 
   

 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 11. 

 
Tablica 11. Właściwości warstwy AC 

 
 Zawartość 

Wskaźnik 
wolnych 

przestrzeni w 
zagęszczenia 

warstwie [%] 
[%(v/v)]  

≥ 98 4,0 ÷ 7,0 
  

 
 

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. Utrzymanie wyrównanej i wzmocnionej podbudowy 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie podbudowy we właściwym stanie, aż do czasu 

ułożenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca 
naprawi na koszt własny. 

 
5.10. Połączenia technologiczne 

 
5.10.1. Uwagi ogólne 

 
Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. Złącza podłużne nie można 

umiejscawiać w śladzie kół. Należy unikać umiejscawiania złączy w obszarze poziomego oznakowania 
jezdni. Złącza poprzeczne między działkami roboczymi układanych pasów kolejnych warstw 
technologicznych należy przesunąć względem siebie o co najmniej 2m w kierunku podłużnym do osi 
jezdni. 
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5.10.2. Złącza 

5.10.2.1. Technologia rozkładania „gorąco przy gorącym” 
Do metody tej są używane rozkładarki pracujące obok siebie. Wydajność wstępnego 
zagęszczania stołami rozkładarek muszą być do siebie dopasowanych. Przyjęta technologia 
robót ma zapewnić prawidłowe i szczelne połączenie układanych pasów warstwy 
technologicznej. 
5.10.2.2. Technologia rozkładania „gorąco przy zimnym”  
Wcześniej wykonany pas warstw technologicznej powinien mieć wyprofilowaną krawędź, 
równomiernie zagęszczoną, bez pęknięć. Krawędź ta nie może być pionowa, lecz powinna być 
skośna.  
Na krawędzi pasa warstw wiążącej i ścieralnej należy nanieść lepiszcze lub inny materiał do 
złączy w ilości co najmniej 50 g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący krawędzi. 
5.10.2.3. Zakończenie działki roboczej  
Zakończenie działki roboczej dotyczy wystąpienia przerw w układaniu pasa warstwy 
technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki obniży się poza dopuszczalną 
granicę. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek wałowych 
należy poprzedzić usunięciem ułożonego wcześniej pasa o długości do 3m. Należy usunąć 
fragment pasa na całej jego grubości. Na tak powstałą krawędź należy nanieść lepiszcze lub 
inny materiał do złącz, w ilości co najmniej 50g na 1 cm grubości warstwy na 1 metr bieżący 
krawędzi. 

    5.10.2.4. Spoiny  
Spoiny wykonywane są w przypadku wszelkich połączeń technologicznych warstw wiążącej 
i ścieralnej z urządzeniami nawierzchni lub ją ograniczającymi. Spoiny wykonuje się z 
materiałów termoplastycznych (taśmy, pasty itp.). Grubość materiału termoplastycznego 
do spoiny powinna wynosić:  

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

   
  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
 
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 Inspektora Nadzoru.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru 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). 
 
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 Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie. Wyniki 

tych badań są podstawą odbioru. Jeżeli wyniki badań kontrolnych Inspektora Nadzoru, o których mowa w 
pkt. 6.3.3 wykażą, że badania Wykonawcy są niewiarygodne, to podstawą do odbioru będą wyniki badań 
Inspektor Nadzoru.  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej oraz w ramach własnego nadzoru podano w Tablicy nr 12 i 13. 



str. 34 

 

 
 
 
 
Tablica 12 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej.  
Lp. Wyszczególnienie badań  Częstotliwość badań 
     
     

  Materiały wsadowe mieszanki mineralno-asfaltowej  
      

1 Właściwości asfaltu (penetracja lub - zatwierdzenie źródła przed użyciem 
 temperatura mięknienia co 300 Mg)  - przy każdej zmianie źródła dostawy 
2 Właściwości wypełniacza (uziarnienie, gęstość i - zatwierdzenie źródła przed użyciem 
 wilgotność)    - przy każdej zmianie źródła dostawy 
3 Właściwości kruszywa (uziarnienie, a kształt i - zatwierdzenie źródła przed użyciem, 
 wskaźnik przekruszenia co 2000 Mg)  - przy każdej zmianie źródła dostawy 
4 Właściwości dodatków (ocena - zatwierdzenie źródła przed użyciem, 
 organoleptyczna)    - przy każdej zmianie źródła dostawy 
 

 
Mieszanka mineralno-asfaltowa 

      
5 Zawartość   asfaltu   i   uziarnienie   mieszanki Minimalna ilość według Produkcyjnego  
 mineralno - asfaltowej pobranej w wytwórni Poziomu Zgodności wytwórni  
6 Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Minimalna ilość według Produkcyjnego  
  Poziomu Zgodności wytwórni  
5 Temperatura składników mieszanki mineralno- dozór ciągły  
 asfaltowej   
7 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej w każdy pojazd przy załadunku  
 wytwórni   
8 Sprawdzenie wizualne jednorodności mieszanki każdy pojazd przy załadunku  
 mineralno-asfaltowej   
9 Ocena  wizualna przydatności samochodów każdy pojazd przed rozpoczęciem pierwszego  
  załadunku  
10 Ocena  wizualna czystości samochodów 

każdy pojazd przed rozpoczęciem  załadunku  
   

 
Tablica 13 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Wykonawcy prowadzonych w ramach 
własnego nadzoru  

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
   
   

1 Temperatura powietrza Co  najmniej  3  razy  dziennie,  w  tym  jeden  raz  przed 
  przystąpieniem do robót (punkt 8.5 WT-2) 
2 Temperatura mieszanki mineralno- Każdy rozładunek mieszanki z samochodu do zasobnika 
 asfaltowej podczas wykonywania rozkładarki 
 nawierzchni  
3 Grubość wykonywanej warstwy Nie rzadziej niż co 25 m w osi i na brzegach warstwy 
  (punkt 8.5 WT-2) 
4 Szerokość warstwy Minimum   w  miejscach  przekrojów  poprzecznych  z 
  dokumentacji projektowej 
5 Spadki poprzeczne warstwy Minimum   w  miejscach  przekrojów  poprzecznych  z 
  dokumentacji projektowej 
6 Równość podłużna warstwy Pomiar na każdym pasie ruchu łatą 4-metrową co 10 m 
  lub metodą równoważną, (punktu 8.7.2. WT-2) 
7 Równość poprzeczna warstwy Każdy pas ruchu łatą 4-metrową co 10 m  (punkt  8.7.2. 
  WT-2 
8 Rzędne wysokościowe warstwy Pomiar  rzędnych  niwelacji  podłużnej  i  poprzecznej 
  według dokumentacji projektowej 
9 Ukształtowanie osi w planie Pomiar usytuowania osi według dokumentacji projektowej 
10 Ocena wizualna jednorodności Ocena ciągła 
 powierzchni warstwy  
11 Ocena wizualna  jakości wykonania Ocena ciągła na całej długości złączy i krawędzi 
 złączy podłużnych i poprzecznych  
 oraz obramowania lub krawędzi  
 warstwy  
12 Zagęszczenie warstwy Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia, pobrana 1 próbka 
  na każde 500mb z każdego pasa i dla każdej warstwy 
13 Wolna przestrzeń w warstwie Oznaczenie  wolnej  przestrzeni,  pobrana  1  próbka  na 
  każde 500mb z każdego pasa i dla każdej warstwy  
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Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych  

 
6.3.3. Badania kontrolne 

 
Badania kontrolne są badaniami, 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. Próby do badań kontrolnych są pobierane w obecności Inspektora 
Nadzoru. Jeżeli wyniki badań kontrolnych Inspektora Nadzoru wykażą, że raporty z badań Wykonawcy 
są niewiarygodne, podstawą odbioru będą wyniki badań kontrolnych Inspektora Nadzoru. Do 
przeprowadzenia badań kontrolnych jest upoważniony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niego 
placówka badawcza. Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placówki. Inspektor Nadzoru może 
zmienić częstotliwość i zakres (rodzaj) badań kontrolnych jeżeli zdecyduje, że istnieje taka 
konieczność.  
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia pomocy przy pobieraniu i wykonywaniu badań na miejscu 
budowy jeżeli zaistnieje taka konieczność. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru uzna, że wyniki badań 
Wykonawcy są niewiarygodne, badania kontrolne będą przeprowadzane z częstotliwością podaną w 
Tablicy 13 do czasu usunięcia wszelkich nieprawidłowości. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie wniesie 
żadnych zastrzeżeń co do wyników Wykonawcy, badania kontrolne będą przeprowadzane w ilości nie 
mniejszej niż 10% z ilości podanej w tablicy 13. 

 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano 

w tablicy 14. 
 
Tablica 14. Rodzaj badań kontrolnych   

Lp. Rodzaj badań 
  

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

1.1 Uziarnienie 
1.2 Zawartość lepiszcza 
1.3 Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
1.4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
2 Warstwa asfaltowa 
2.1 Wskaźnik zagęszczenia a) 

2.2 Spadki poprzeczne 
2.3 Równość 
2.4 Grubość warstwy 
2.5 Zawartość wolnych przestrzeni a) 

 jedna próbka na każde 1000mb z każdego pasa i dla każdej warstwy  
 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.  

Inspektor Nadzoru 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. 
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6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 

 
6.4.1. Uwagi ogólne 
 

Uziarnienia każdej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wiążącej pobranej zza 
rozściełacza przed jej zagęszczeniem nie może odbiegać od wartości projektowej, z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek, które nie mogą być większe niż podane poniżej:  

 
Tablica 15. Dopuszczalne odchyłki od założonego składu mieszanek 

 

 
Przechodzi przez sita 

Dopuszczalne odchylenie od 

Lp założonego składu dla (procenty) [%]  mieszanek gruboziarnistych [%]   

   

1 D ±5 
 D/2 lub sito  

2 charakterystyczne dla ±4 
 kruszywa grubego  
   

3 2mm ±3 
 sito charakterystyczne  

4 dla kruszywa ±2 
 drobnego  
   

5 0,063mm ±2 
 

Wymagania dotyczące udziału kruszywa grubego, drobnego i wypełniacza powinny być 
spełnione jednocześnie. Zawartość rozpuszczalnego lepiszcza z każdej próbki pobranej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej lub wyjątkowo z próbki pobranej z nawierzchni nie może odbiegać od wartości 
projektowanej z uwzględnieniem dopuszczalnej odchyłki równej ±0,3%. Po uwzględnieniu odchyłki 
zawartość rozpuszczalnego lepiszcza w mm nie może być mniejsza niż Bmin. 

 
 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 
 

6.4.2.1. Grubość warstwy 
 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] może odbiegać od 
projektu o wartości podane w tablicy 16.  

 W wypadku określania średniej wartości grubości warstwy z reguły należy przyjąć za 
podstawę cały odcinek budowy. Inspektor Nadzoru 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 16. 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, ≤ 10 
  powierzchnia większa niż 1000 m2 lub  
2. –  mały odcinek budowy  ≤ 15 

   

B – Pojedyncze oznaczenie grubości  ≤ 15 
      

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 
opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym 
etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do 
łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15%  
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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 11. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6. Określenie gęstości 
należy wykonać według PN-EN 12697-5.    

6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
 

Zawartość wolnych przestrzeni w wykonanej warstwie wiążącej i wyrównawczej nie może 
przekroczyć dopuszczalnego przedziału podanego w Tablicy 11. 
 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
 

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 
 

Do oceny równości podłużnej warstwy wiążącej nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równoważnej użyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar 
wykonuje się nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona w Rozporządzeniu 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
 

Do oceny równości poprzecznej warstwy wiążącej 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 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
 
Wymagania dotyczące równości podłużnej i poprzecznej powinny być spełnione w trakcie 
wykonywania robót i po ich zakończeniu. 
 
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej  

Szerokość warstwy, nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  
Rzędne wysokościowe 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 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.  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w OST. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m 2  (metr kwadratwy) wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
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 ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w OST. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
    8.2. Odbiór Robót ulegających zakryciu  
 

Roboty związane z wykonaniem wyrównania i warstwy wiążącej należą do Robót ulegających zakryciu. 
Zasady ich odbioru są określone w OST . 

 
 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 

 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Oferta cenowa wykonania  warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:  
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
oznakowanie robót,  
dostarczenie materiałów i sprzętu,  
opracowanie recepty laboratoryjnej,  
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,  
wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, obcięcie krawędzi i posmarowanie 
lepiszczem,  
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
odwiezienie sprzętu. 

 
 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

 
 

10.2. 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 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza)  
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 - PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie  

 - 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 

 Jw. Część 3: Metoda RFT  PN-EN 12607-3 
 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 12846Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji asfaltowych     
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        lepkościomierzem wypływowym 
     PN-EN 12847Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 

                                PN-EN 12850Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji asfaltowych 
           PN-EN 13043Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń  
            stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu   

     PN-EN 13074Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez       
     odparowanie  
     PN-EN 13075-1Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczanie indeksu  
      rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem mineralnym 
      PN-EN 13108-1Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
      PN-EN 13108-20   Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Clevelanda  
 PN-EN 12697-1Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego  
 PN-EN 12697-2Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego  
 PN-EN 12697-5Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek  mineralno- 

asfaltowych na gorąco – Część 5: Oznaczanie gęstości  
 PN-EN 12697-10Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 10: Zagęszczalność  
 PN-EN 12697-23Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco – Część 23: Odporność mieszanek mineralno-
asfaltowych na rozciąganie pośrednie  

 PN-EN 12697-28Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania 
zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia  

 PN-EN 12697-29Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 29: Oznaczanie wymiarów próbki z 
mieszanki mineralno-asfaltowej  

 PN-EN 12697-30Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych 
przez ubijanie  

 PN-EN 12697-33Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczonych 
urządzeniem wałującym 

 
 

 
 
10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 
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 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, 
Warszawa 2008 

 
10.4. Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i 
Autostrad) 
 

 WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach krajowych Warszawa 2010  
 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa 
2010 

 
10.5. Inne dokumenty 
 

 Aprobaty techniczne  
 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)  
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997  
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0-004 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, w 
ramach zadania „Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej – w systemie zaprojektuj i 
wybuduj (2)”. 
 
1.2.Zakres stosowania SST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu 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 i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2008 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  punkt 7.4.1.5.  

 Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.  
Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Mieszanki  o wymiarze D1),  
mm 

AC5S, AC8S, 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 . 



str. 43 

 

 

 
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita. 
 
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
 
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część pozostaje 
na sicie 0,063 mm. 
 
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
 
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz 
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. 
Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 
 
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu. 
 
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe  
ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB – polimeroasfalt,  
 –  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 OST  „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 

2.2. Lepiszcza asfaltowe  
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023  

 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   

Mieszanka 
ACS 

Gatunek lepiszcza  
asfalt drogowy polimeroasfalt 

  

AC5S,  AC8S, 
AC11S 

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

PMB 45/80-65 
50/70 1) 

 
  
  

 Nie zaleca się do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna 
temperatura nawierzchni wynosi poniżej -28°C (region północno-wschodni i 
tereny podgórskie)  
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Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3. Tablica 

3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 

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

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE     

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

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

3 Temperatura zapłonu, 
°C PN-EN 22592  230 230  nie mniej niż   

        

4 Zawartość  składników      
 rozpuszczalnych,  % PN-EN 12592  99 99 
 nie mniej niż   m/m     
5 Zmiana masy po      

 starzeniu (ubytek lub % PN-EN 12607-1 0,5 0,8 
 przyrost),    m/m     
 nie więcej niż        
6 Pozostała penetracja po 

% PN-EN 1426  50 46  starzeniu, nie mniej niż       

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

 niż         
WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE  KRAJOWE     
8 Zawartość parafiny,  

% PN-EN 12606-1 2,2 2,2  nie więcej niż   
        
         

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

 niż         
10 Temperatura łamliwości 

°C PN-EN 12593  -8 -10  Fraassa, nie więcej niż       

 
 

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 i 

WT-1 Kruszywa 2008, 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, 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 
wynosiła co najmniej 80%.  

Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. 
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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:  
 materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat technicznych,  
 emulsję asfaltową według PN-EN 13808 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 , asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „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  WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 .  

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 OST  „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 

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 OST  „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 

4.2. Transport materiałów  
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 



str. 46 

 

 

 
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 OST  „Wymagania ogólne”  pkt 5. 
 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 

składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).  
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 6. 

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 7. 
 
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

ścieralnej  
 

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

    

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

Bmin7,0 

 

Bmin6,6 

 

Bmin6,4 

 

minimum*)    
 
 
 
 
 
 
Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej   

 Warunki   
Właściwość zagęszczani   Metoda  i  warunki   AC5S AC8S AC11S 

 

 a wg PN-EN badania     
 13108-20      
        
Zawartość 

C.1.2, ubija PN-EN 12697-8 Vmin1,0 Vmin1,0 Vmin1,0 wolnych nie, 2×50  
 

przestrzeni 
 

Vmax3,0 Vmax3,0 Vmax3,0 uderzeń 
 

p. 4  
     
       

Wolne 
C.1.2,ubija PN-EN 12697-8 

   

przestrzenie VFBmin78 VFBmin78 VFBmin75 nie, 2×50  
 

wypełnione  VFBmin89 VFBmin89 VFBmin89 uderzeń 
 

p. 5 
 

lepiszczem     
      
       

Zawartość        
wolnych C.1.2,ubija 

PN-EN 12697-8 
   

przestrzeni nie, 2×50 VMAmin16 VMAmin16 VMAmin16   
w mieszance uderzeń p. 5     
mineralnej 

      

       

   PN-EN 12697-12    
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Odporność C.1.1,ubija      

przechowywanie  w 
   

na  działanie nie, 2×25 ITSR90 ITSR90 ITSR90 40°C    z jednym 
wody uderzeń cyklem zamrażania,    

      

   badanie w 15°C    
 
 
 

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 8. 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 8. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC  
 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
 [°C]  
   

Asfalt 50/70 od 140 do 180  
Asfalt 70/100 od 140 do 180  

 
Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 

równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.  
Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 

skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, 
właściwości objętościowe) z zachowaniem braku 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. 
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. W wypadku podłoża z warstwy starej nawierzchni, 
nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 9. 
Tablica 9. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar 
łatą 4-metrową lub równoważną metodą)    

 Maksymalna  
Element nawierzchni nierówność podłoża 

 pod  warstwę ścieralną 
 [mm]  

Krąg asfaltowy 9 

 
Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.  
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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 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiałami według norm lub aprobat 
technicznych.  

Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, 
warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
 

5.5. Próba technologiczna  
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia 

w obecności Inspektora Nadzoru 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 .  

Na podstawie uzyskanych wyników Inspektor Nadzoru 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 Inspektorem Nadzoru. 
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 Inspektora Nadzoru 
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. 
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Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych (np. ścieki 
uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W razie potrzeby 
urządzenia te 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  

 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 10. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 
 

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

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 0  +5 
cm    

    

Warstwa ścieralna o grubości < 3 +5  +10 
cm    

    

 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 

Tablica 11. Właściwości warstwy AC  

   Projektowana 
Wskaźnik 

Zawartość  
Typ i wymiar grubość warstwy wolnych  

zagęszczenia 
 

mieszanki technologicznej przestrzeni w [%]    [cm] warstwie  
     

     [%(v/v)]  

AC5S   2,0 ÷ 4,0 ≥ 97 1,0 ÷ 4,0  
       

AC8S   2,5 ÷ 5,0 ≥ 97 1,0 ÷ 4,0  
       

AC11S   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. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST Wymagania ogólne” pkt 6. 
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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 Inspektora Nadzoru.   
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru 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 – Inspektora Nadzoru). 
 
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 
Zamawiajacy 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 ), 
–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 Zamawiajacego, 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 Zamawiajacy w obecności Wykonawcy. Badania 
odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie 
będzie przy nich obecny. 
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Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 

tablicy 12. 
 
Tablica 12. Rodzaj badań kontrolnych   

Lp. Rodzaj badań 
  

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

1.1 Uziarnienie 
1.2 Zawartość lepiszcza 
1.3 Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
1.4 Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
2.0 Warstwa asfaltowa 
2.1 Wskaźnik zagęszczenia a) 

2.2 Spadki poprzeczne 
2.3 Równość 
2.4 Grubość lub ilość materiału 
2.5 Zawartość wolnych przestrzeni a) 

2.6 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.  

Inspektor Nadzoru 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 Zamawiajacego 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 
 

Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 
punkt 8.8.  

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. 
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6.4.2. Warstwa asfaltowa 
 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
 

Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość wbudowanego 
materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od 
projektu o wartości podane w tablicy 13.  

W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z 
reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inspektor Nadzoru 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 13. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni, [%]  
 

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, ≤ 10 

 powierzchnia większa niż 1000 m2 lub  
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2  

2.  – mały odcinek budowy lub  

≤ 15 – warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

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 11. Dotyczy to każdego 
pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 6.4.2.3. 

Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
 
Zawartość wolnych przestrzeni w próbce pobranej z nawierzchni, określona w tablicy 11, nie może 
wykroczyć poza wartości dopuszczalne więcej niż 1,5 %(v/v) 
 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
 
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%.  
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6.4.2.5. 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.  

Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

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

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 8.  
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.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
     Oferta cenowa  wykonania  warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 oczyszczenie i skropienie podłoża,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 opracowanie recepty laboratoryjnej,
 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 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 OST obejmuje:  

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

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

 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy 
Polskie Normy powołane w WT-1  
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Polskie Normy powołane w WT-2 
Polskie Normy powołane w WT-3 
 
10.2.Inne dokumenty  
„WT-1 Kruszywa 2008” 
„WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008”  
„WT-3 Emulsje asfaltowe 2009” 
Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie  
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0-005 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OBRZEŻA BETONOWE 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego w ramach zadania 
„Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej – w systemie zaprojektuj i wybuduj (2)”. 

 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST, jest stosowania jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Stosowane materiały 
 

Materiałami stosowanymi są:  
 obrzeża betonowe i granitowe odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
 piasek do wykonania ław,
 cement wg PN-B-19701,
 piasek do zapraw wg PN-B-06711, 
 jak również obrzeża pochodzące z rozbiórek i zakwalifikowane jako przydatne do ponownego 

użycia(przełożenia), 
 
2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
 

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży: 
 obrzeże niskie - On, 
 obrzeże wysokie - Ow.  

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych 
obrzeża dzieli się na: 
 gatunek 1   - G1,
 gatunek 2   - G2.
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Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 

75 cm gat. 1:  
obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 

 
2.4. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

 
2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

 
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża 

chodnikowego Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj  Wymiary obrzeży, cm 
obrzeża 1 b h  r 

     

On 75 6 20  3 
100 6 20  3   

      

Ow 
75 8 30  3 
90 8 24  3 

  

 100 8 30  3 
      

 
2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,  m 
  

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 
 
   
   

l  8  12 
   

b,  h  3  3 
    
 
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

 
   Dopuszczalna wielkość 
 Rodzaj wad i uszkodzeń wad i uszkodzeń 
   Gatunek 1 Gatunek 2 
    

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 
     

Szczerby  ograniczających powierzchnie 
niedopuszczalne    
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i uszkodzenia górne (ścieralne)   
krawędzi i naroży ograniczających  pozostałe   

 powierzchnie:   

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 
    

 
2.4.4. Składowanie 

 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 

otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.  
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeża. 

 
2.4.5. Beton i jego składniki 

 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250, klasy B 25 i B 30. 

 
2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 

 
Piasek - wg PN-B-11113.  

Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
ST „Krawężniki betonowe” pkt 2. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 
4.2. Transport obrzeży betonowych 

 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.  
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 

czasie transportu. 
 
4.3. Transport pozostałych materiałów 

 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. Kruszywa 
można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa 
powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.  
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport 
powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i 
beczek. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 
5.2. Wykonanie koryta 
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Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050.  
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 

szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty posypka z piasku, o 
grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie 
koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 
5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej.  

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu 
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie 
z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.  

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  
 koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
 podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3,  
 ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 

dopuszczalnych odchyleniach:  
 linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża,
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość.
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 wykonane koryto,
 wykonana podsypka.
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
A)Oferta cenowa  wykonania betonowego, granitowego obrzeża chodnikowego(nowego) obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie koryta,
 rozścielenie i ubicie podsypki,
 ustawienie obrzeża,
 wypełnienie spoin,
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

B)Oferta cenowa Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego( z odzysku) obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów na podsypkę,
 ewentualny dowóz obrzeża (materiał zamawiającego) z placu składowego Wykonawcy,
 wykonanie koryta,
 rozścielenie i ubicie podsypki,
 ustawienie obrzeża,
 wypełnienie spoin,
 obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej
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0-006 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI  BRUKOWEJ 

 1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w 
ramach zadania „Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej – w systemie zaprojektuj i 
wybuduj (2)”. 

 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.  

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
 dróg i ulic lokalnego znaczenia,
 parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży,
 chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych.
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale 
w fazie produkcji. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
 
2.2.1. Aprobata techniczna 
 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:  
 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm.
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2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości   3 mm,
na szerokości 3 mm, 
- na grubości   5 mm. 

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy 
i brązowy. 
 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60  
MPa.  

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa 
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
 
2.2.5. Nasiąkliwość 
 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 
wynosić nie więcej niż 5%. 
 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 .  

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca,  
jeżeli: 
 próbka nie wykazuje pęknięć,
 strata masy nie przekracza 5%,
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest 

większe niż 20%.
 
2.2.7. Ścieralność 
 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm. 
 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
 
2.3.1. Cement 
 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy 
nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 
 
2.3.2. Kruszywo 
 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712.  
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 

przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
 
2.3.3. Woda 
 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 
 
2.3.4. Dodatki 
 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną.  

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość 
i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.  

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki 
nieorganiczne. 
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2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące 
materiały: 
 na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

 piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 , odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
 na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla 
gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 , cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-
19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) ,

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
 piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996  gatunku 2 lub 3,
 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112:1996 ,

 do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),

 do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-

asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające 
wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom OST D-
05.03.04a „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego” ,

 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na  
budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.  

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.  
Grubość podsypek 4 cm. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 

mechaniczne urządzenia układające. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego.  

Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na 
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport 
samochodami w nienaruszonym stanie.  

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Podłoże 
 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z 
wymogami określonymi w SST 0-005. 
 
5.3. Podbudowa 
 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki 
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 
 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować 
krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z 
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru.  

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.  

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek.  

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.  
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia 

z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.  

Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników 
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 
6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w 
nawierzchni).  

Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
 

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej SST. 
 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej 
SST: 
 pomierzenie szerokości spoin,
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
 
6.4.1. Nierówności podłużne 
 

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-  
 nie powinny przekraczać 0,8 cm. 
 
 Spadki poprzeczne 
 

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
0,5%. 
 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać  1 cm. 
 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm.  

6.4.5. Grubość podsypki 
 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1,0 cm. 
 
6.5. Częstotliwość pomiarów 
 

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.  

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone 
nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 przygotowanie podłoża,
 wykonanie podsypki,
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
a)Oferta cenowa  wykonania  nawierzchni z kostki brukowej betonowej( nowej) obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów,
 wykonanie podsypki,
 ułożenie i ubicie kostki,
 wypełnienie spoin,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
b)Oferta cenowa  wykonania  nawierzchni z kostki brukowej betonowej(z odzysku) obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów na podsypkę(ewentualne dowiezienie kostki z miejsca składowania),
 wykonanie podsypki,
 ułożenie i ubicie kostki,
 wypełnienie spoin,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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00-007 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot  SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru elementów małej architektury oraz robót pomocniczych przy zagospodarowaniu 
terenu 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót dla zadania „Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej – w systemie 
zaprojektuj i wybuduj (2)”. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich elementów małej architektury: 
 ławek   
 koszy na śmieci (lub na odchody zwierzęce) 
 
2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania elementów małej architektury należy użyć gotowych elementów. Przy wyborze rodzaju ławek i 
koszy należy uwzględnić ich dopasowanie do istniejącego zagospodarowania terenu (jakość nie gorsza niż 
istniejące). 
 
Ławki – o ile na terenie nie występują inne ławki lub nie zostanie wskazane inaczej przez Zamawiającego 
to należy stosować ławki z siedziskami i oparciami drewnianymi o dł. min.180 cm, wysokość siedziska min. 40cm, 
wysokość oparcia min. 80cm, głębokość siedziska min. 40cm, siedzisko z listew drwnianych o grubości min. 4 cm. 
Ławki należy lokalizować poza chodnikiem w odległości 0,50 m od obrzeża chodnikowego. Teren przeznaczony 
pod ławki należy brukować celem ułatwienia służbom miejskim utrzymania tej nawierzchni w czystości. 
Orientacyjny wymiar terenu do utwardzenia pod każdą ławką: 
- szerokość ok. 2.0m (przy długości siedziska ławki 1,80m) 
-  głębokość ok. 1,0m (przy głębokości siedziska 0,4 m oraz minimalnej odległości od obrzeża chodnika 0,5m) 
Przy ławkach należy przewidzieć miejsce na lokalizowanie kosza na śmieci, które także należy wybrukować. 
 
 
Kosze na śmieci – kosz o pojemności min. 70l. O ile na terenie nie występują inne kosze na śmieci lub nie 
zostanie wskazane inaczej przez Zamawiającego to należy stosować kosze z betonu płukanego wykończone 
kruszywem, kosze typu „gruszka” . Teren przeznaczony pod lokalizowanie kosza na smieci należy wybrukować 
(plac o wymiarach 1x1m) 
 
Kosze na odpady zwierzęce – kopsze o pojemności min. 35l, z blachy ocynkowanej o grubości blachy min. 1mm, 
malowany proszkowo na kolor pomarańczowy. Kosz zamykany z otworem wrzutowym z ruchomą klapką. Kosze 
montowane trwale w gruncie poprzez kotwę, która następnie jest stabilizowana mieszanką betonową układaną w 
gruncie wokół kotwy – realizacja zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
Uwaga: Wszystkie elementy małej architektury mają być wandaloodprone, zabezpieczone antykororozyjnie i mają 
być odporne na warunki atmosferyczne. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca będzie prowadzić zabiegi 
wymagane przez producenta (jak np. malowanie). 
 
2. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy pomocy dowolnego sprzętu 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy montażu elementów małej architektury należy uwzględnić zalecenia producenta tych elementów oraz 
zalecenia Inspektora. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka). Obmiar polega na określeniu rzeczywistej ilości 
wbudowanego urządzenia małej architektury 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli  

 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatności podano w OST  „Wymagania ogólne” 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Oferta cenowa  ustawienia elementów małej architektury obejmuje: 
 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze  
 przygotowanie i dostarczenie materiałów, 

 
 zamontowanie elementów w sposób zapewniający ich stabilność oraz trwałe połączenie z podłożem, 

 
 doprowadzenie terenu wokół wykonanych elementów do stanu przewidzianego w dokumentacji 

projektowej lub według zaleceń Inspektora 
 

 zabiegi pielęgnacyjne i renowacyjne w okresie gwarancji, które są zalecane przez producenta 
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0-008 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
KONSTRUKCJE STALOWE, OGRODZENIA 

 1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem konstrukcji stalowej oraz ogrodzenia w ramach zadania „Budowa 
kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej – w systemie zaprojektuj i wybuduj (2)”. 

 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem konstrukcji stalowej wieży sędziowskiej oraz ogrodzenia   kręgu modelarskiego.   
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1 Konstrukcja stalowa - obiekt budowlany w którym głównymi elementami nośnymi przekazującymi 

obciążenia na fundament są mniejsze elementy lub ich większe grupy wykonane ze stali. 
1.4.2 Ogrodzenie - otoczenie działki lub terenu za pomocą urządzenia ochronnego (płotu, muru, żywopłotu itp.) 

mające na celu ochronę przed dostępem osób trzecich lub zwierząt niemających prawa wstępu. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Konstrukcja stalowa – wymagania 
 
Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadac atest hutniczy. 
Wyroby walcowane gotowe oraz kształtowniki zimnogięte ze stali zgodnej z PN-EN 10025-2:2004  
Odbiór stali na budowie. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia elemntów stalowych musi być zaopatrzona w atest, w którym 
mają być podane:  
– nazwa wytwórcy,  
– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  
– numer wytopu lub numer partii,  
– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,  
– masa partii,  
– rodzaj obróbki cieplnej.  
Na etykietach przymocowanych do elementów stalowych muszą znajdować się następujące informacje:  

– znak wytwórcy,  
– wymiary elementu,  
– znak stali,  
– numer wytopu lub numer partii 
– znak obróbki cieplnej. 
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Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 
wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-34 lub ER-546.  
Do konstrukcji stalowych stosuje się:  
- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: dla średnic 8-16 mm 4.8-11 dla 
średnic powyżej 16 mm - 5.6-II  
- śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P  
- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002  
- podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003  
- podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009  
-  podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018  
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
 
2.3. Ogrodzenie – wymagania 
 
Siatka pleciona ślimakowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym przez BN-83/5032-02  
 
Długość dostarczanej przez producenta siatki, zwiniętej w rolkę, powinna wynosić od 10 do 25 m.  
 
Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Spirala powinna być wykonana z 
jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez połączenie spirali wszystkimi 
zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być rowno obcięte w odległości co najmniej 30% wymiaru boku 
oczka. 
 
Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST1 według PN-M-80026. 
 
Drut powinien być ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z  dokładnością ocynkowania, określoną zgodnie z PN-
M-80026. 
 
Rury na słupki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [10], PN-H-74220. 
 
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i 
naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierowności, pojedyncze rysy wynikające  z procesu wytwarzania, 
mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
 
Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1 
m długości rury. 
 
Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie korozji atmosferycznej, wg BN-
89/1076-02 [38] 
 
Rury powinny być ocynkowane zanurzeniowo (ogniowo) z  dokładnością ocynkowania, określoną zgodnie z PN-M-
80026. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania konstrukcji stalowej 
 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania 
obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: żurawie ,podnosniki, 
wózki , aparaty bezpieczeństwa powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. 
Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługującesprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
3.3. Sprzęt do wykonania ogrodzenia 
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Ustawienie ogrodzenia wykonuje się  ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi 
stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, drabiny itp. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2 . Transport konstrukcji stalowej 
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników, wózków i 
innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
 
4.3 Transport ogrodzenia 
 
Siatkę metalową należy przewozić środkami transportu, w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 
Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach drewnianych, metalowych lub w kręgach. Liny 
należy przewozić w warunkach nie wpływających na zmianę własności lin. 
Przy transporcie przedmiotow pometalizowanych zalecana jest ostrożność, ze względu na podatność powłok na 
uszkodzenia mechaniczne występujące przy uderzeniach. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 

5.2. Konstrukcja stalowa 
 
5.2.1.  Cięcie  
Brzegi po cięciu powinny być być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu 
po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
5.2.2. Prostowanie i gięcie  
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz 
promieni prostowania i gięcia. W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i 
peknięcia.  
5.2.3. Składanie zespołów  
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją co najmniej w miejscach, które po 
montażu będą niedostępne. 
5.2.4. Połączenia spawane  
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i 
zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwastwień i rzadzizn widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, 
położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm 
spawalniczych.  

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość 
mniejszą: o 5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych Dopuszcza się miejscowe podtopicnia oraz wady 
lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, 
kratery i nawisy lica.  
5.2.5. Połączenia na śruby  
- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy 
zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.  
- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni.  
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru.  
- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.  
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5.3. Ogrodzenie 
 
5.3.1 Ustawienie słupkow 
Słupki, bez względu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany gorny otwor 
rury. 
Słupki końcowe, naroŜne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15 stopni  
należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu 
ogrodzenia pod kątem około od 30 do 45 stopni. 
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających przez 
posiadanie odpowiednich uszek lub otworow do zaczepow i hakow metalowych. Słupki końcowe, narożne i 
bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki. 
5.3.2. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 
Należy rozwiesić co nalmniej trzy linki (druty) usztywniające: u gory, na dole i w środku ogrodzenia i 
przymocować je do słupkow. Do słupkow końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie 
przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym drucie). 
Linki powinny być umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne i 
bramowe, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko między słupkami. Nie należy zbyt silnie napinać 
linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne lub bramowe.Siatkę napina się w sposob podobny do 
napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gorną 
krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczegolne druty siatki. Siatka powinna być 
napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent wyrobów 
stalowych posiada atest na oferowany materiał. 

 
6.3. Konstrukcja stalowa  

 
Dokumentacja wykonania konstrukcji spawanych powinna zawierać co najmniej:  
- Instrukcję technologiczną spawania (wykonawcy) (Manufacturer's Welding Procedure Specification) WPS. 
Instrukcję spawania WPS sporządza inżynier spawalnik (EWE) lub technolog spawalnik (EWT).  
 
- instrukcję kontroli prowadzonych prac spawalniczych (kontrola przebiegu spawania), - protokoły badań jakości 
złączy spawanych . Badania nieniszczące połączeń spawanych powinny być przeprowadzone metodą badania 
wizualnego (VT) oraz magnetyczno-proszkowego (MT); 
 
- dziennik spawania.  
 
6.4. Ogrodzenie 
 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarow, 
- poprawność wykonania fundamentow pod słupki, 
- poprawność ustawienia słupkow, 
- prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiarową jest tonaż (konstrukcja stalowa) lub m.b. (ogrodzenie) 



str. 72 

 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 
- wykonanie zbrojenia fundamentów 
- szalunki pod fundamenty 
- wykonanie fundamentów 
- oczyszczenie stali  
- kontrola wizualna i badania nieniszczące połączeń spawanych przed wykonaniem zabezpieczenia 
antykorozyjnego 
- wykonanie kolejnych warstw zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
a)Oferta cenowa  wykonania  konstrukcji stalowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów,
 roboty ziemne, 
 wykonanie fundamentów,
 wykonanie konstrukcji stalowej z oczyszczeniem i wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
 
 
b)Oferta cenowa wykonania ogrodzenia obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów 
 roboty ziemne
 wykonanie fundamentów
 wykonanie ogrodzenia
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
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