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1.WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania robót dla budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Sadkowie gmina 
Kąty Wrocławskie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych 
i przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektową - opis techniczny i rysunki - 
obejmują: 
 

a) Usunięcie wierzchniej warstwy gruntu i drogi. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji branży architektonicznej „Wymagania ogólne”. 
 

1.6. Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych 
Dokumentację robót rozbiórkowych stanowią: 
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 
2003 r. nr 120, poz. 1133); 

b) projekt wykonawczy; 
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 
z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); 

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 
z późniejszymi zmianami); 

f) protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych; 

 

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 
Powinien on uwzględniać: 
a) lokalizację i warunki użytkowania; 
b) rodzaj rozbiórki; 
 

2. MATERIAŁY 
Materiały nie występują 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania  
Do rozbiórek można użyć dowolnego sprzętu. 
 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania Robót rozbiórkowych. 
Do wykonywania robót rozbiórkowych można użyć następującego sprzętu: 

• koparki przedsiębierne  
• młoty pneumatyczne; 
• żuraw samochodowy 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Transport materiałów z rozbiórki.  
Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak: 

• samochód skrzyniowy; 
• ciągnik;  
• wywrotka; 

 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Roboty rozbiórkowe  
Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto: 
 

a) należy powiadomić Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta o sposobie 
zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wyburzeń, podając rodzaj, ilość i okres ich 
wytworzenia oraz miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób; 

b) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
• odłączyć dostawę mediów zewnętrznych t.j. wody ( hydrant); 
• odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem, odpowiednich 

służb, dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez 
kierownika budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 

c) drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, 
przez rozkuwanie lub zwalanie ( przygotowanie nawierzchni do wykonania przewiertów 
sterowanych. 

 
 

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 
a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani 

z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalania innego; 
c) pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy 

z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym; 
d) w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na 

jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione; 
f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie 

chroniona przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą 
bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nieutrudniającą mu widoczności; 
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g) Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach; 

h) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać 
aktualne badania lekarskie. Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne 
z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

 

6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Zasady obmiarowania 
Powierzchnię elementów rozbiórkowych oblicza się w m3 na podstawie pomiarów stanu 
istniejącego zagospodarowania przyjmując wymiary w świetle. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

7.1. Odbiór Robót rozbiórkowych 
Odbiorowi podlega: 

• Wycinka drzew i krzewów. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane Roboty rozbiórkowe będzie 
dokonana według następującego sposobu: 
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; 
Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
• wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu; 
• wartość pracy sprzętu z narzutami; 
• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• ustawienie i rozebranie rusztowań, 
• prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, 
• załadunek i wywóz gruzu, 
• zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim 
• zagęszczeniem gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru, 
• oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 

Kwota jednostkowa uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz 
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk 
roboczych i placu. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w 
Umowie. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
91. Normy i Rozporządzenia 
• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. 

w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze 
zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport ręczny 
DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 

• Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
• PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.  Uproszczone przedstawianie 

rozbiórki i przebudowy. 
• PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów 

budowy i robót rozbiórkowych. 
• PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 
i rozbiórki.
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1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania robót dla budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Sadkowie gmina 
Kąty Wrocławskie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wykopów i wykonanie przewiertów sterowanych związanych z budową sieci 
wodociągowej. W rejonie projektowanej sieci a występuje uzbrojenie podziemne , które podczas 
prac budowlanych należy zinwentaryzować. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w specyfikacji branży architektonicznej „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami). 

• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. 
poz. 881); 

• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w specyfikacji branży 
architektonicznej „Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Montaż wodociągu należy wykonać metodą przewiertu sterowanego . Przy wykonaniu robót 
ziemnych związanych z wykonaniem komór do przewiertów materiały występują jako 
zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 
Do odwodnienia wykopów  ( w przypadku wystąpienia wód gruntowych ) należy stosować 
następujące materiały: 

• rury drenarskie PVC mm z filtrem z włókna kokosowego; 
• kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996; 

 

2.3. Piasek 
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu- w miejscach wykonania komór do 
przewiertów. 
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3. SPRZĘT 
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np: 

• równiarki lub spycharki uniwersalne; 
• walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne; 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano 
w specyfikacji branży architektonicznej „Wymagania ogólne”. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi 
do wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 
zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów 
(wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki 
odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 
628 z późniejszymi zmianami). Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny 
być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o 
ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji branży 
architektonicznej „Wymagania ogólne”. 
 

5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN- 
88/8932-02. 
 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów oraz przewiertu sterowanego, należy 
sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy 
wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji prac konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta 
oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót.  
Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po 
przedłożeniu przez Wykonawcę: 
• opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych; 
• skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego; 
 

5.3. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być 
wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany 
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem 
przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie 
prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy 
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zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny 
z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to 
sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów pod komory przewiertowe należy 
wykonywać pomiary geodezyjne związane z: 

• wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych; 
• ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych; 
• wyznaczeniem krawędzi i załamań  
 

5.4. Zasady wykonywania wykopów pod komory przewiertowe 
Całość prac montażowych związanych z realizacją wodociągu należy wykonać metodą 
przewiertu sterowanego. W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany 
jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę 
gleby, zieleni naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. 
Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). 
Wykopy pod komory przewiertowe powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej 
struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak 
kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się 
z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 

5.5. Odwodnienie wykopów 
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu pod komory przewiertowe. W tym celu, w 
zależności od warunków gruntowych, może zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż 
opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda będzie odpompowywana poza wykop. 
Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do 
istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
 

5.7. Zagęszczenie dna wykopu pod komory przewiertowe 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie niniejszego od 
podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoża podczas 
zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%. 
 

5.9. Podsypki 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów pod komory przewiertowe po 
uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
Warunki wykonania zasypki: 

• Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 
przewidzianych w nim robót; 

• Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci; 

• Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
� 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych; 



 11 

� 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 
tarczami; 

� 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi; 
� Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js = 

0,95 wg próby normalnej Proctora; 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem przewiertu, wykopów i zasypki; 
podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane 
zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 

• sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją; 
• kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie; 
• sprawdzenie przygotowania terenu; 
• kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;  
• sprawdzenie wymiarów wykopów; 
• sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów 
• ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w specyfikacji branży 
architektonicznej „Wymagania ogólne”. 
 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów oraz przewiertem sterowanym uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w specyfikacji branży 
architektonicznej „Wymagania ogólne”. Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 
wykopów i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 
• oznakowanie robót; 
• wykonanie umocnienia ścian wykopu pod komory przewiertowe palami szalunkowymi 

lub innymi elementami do umocnienia ścian wykopów wraz z elementami 
• przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru; 
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót; 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Normy i Rozporządzenia 
• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis Gruntów 
• PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. 

Badania  próbek gruntu 
• PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania 
• BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
• PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki Szczelne 
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• PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu 
do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

• PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka. 

9.2. Inne dokumenty 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

poz. 881), 
• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z 

późniejszymi zmianami), 
• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 

627; z  późniejszymi zmianami), 
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1.1. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i przepisami. 
 

1.2. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
1.3. Dokumentacja robót 

Dokumentację robót stanowią: 
a) projekt budowlany i wykonawczy zagospodarowania terenu, opracowane 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, 
poz. 1133); 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 
29); 

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. 
U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

e) protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z 
załączonymi protokółami z badań kontrolnych. 

 
1.4. Zagospodarowanie terenu objętego siecią . 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wykop kontrolny i określić rzeczywiste rzędne 
istniejących sieci w celu sprawdzenia przyjętych w projekcie rzędnych sieci. Przed 
przystąpieniem do robót powiadomić Właścicieli istniejącego uzbrojenia. Nie wyklucza się 
istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były 
zgłoszone do inwentaryzacji lub, o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.  
 

2. MATERIAŁY  

2.1.  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest w Projekcie Przetargowym do zachowania określonych 
materiałów, producentów, typów urządzeń oraz rozwiązań projektowych. Obowiązkiem 
wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności 
i atestów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów 
i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, 
a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do 
obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne 
certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogą być dostarczone przez dostawców 
w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a także jeśli zachodzi konieczność zmiany 
typu bądź wielkości zamawianego urządzenia (np. jeśli w momencie składania zamówienia 
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wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urządzenia nie są już produkowane), należy 
niezwłocznie wystąpić o zgodę na zmianę typu (producenta) urządzenia. 
Wszelkie zmiany typów, wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych rozwiązań w stosunku do 
Projektu Przetargowego wymagają zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, 
których typ (producent) nie zostały określone (np. rury stalowe, materiały montażowe) muszą 
odpowiadać aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość 
montażu elementów instalacji  podlega zatwierdzeniu przez Inwestora. 

 

3. SPRZĘT 

3.1.  Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do robót instalacyjnych  

Wszelkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby 
przeszkolone, a jak tego wymagają przepisy, posiadające uprawnienia. Urządzenia, których ruch 
stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, mogą być uruchomione dopiero po uprzednim 
ostrzeżeniu osób znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Prace montażowe przy 
wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż. 

 

4. TRANSPORT 

4.1.  Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu  

Urządzenia będą dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas rozładunku 
elementów instalacji należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie uszkodzić, pamiętając 
jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie budowy przewiduje się 
transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami mechanicznymi. Transport na terenie 
budowy musi spełniać wymagania zawarte w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

4.1.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami 
lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na wiązce.  
 

4.1.2. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze 
należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Szczegółowe wymagania wykonania robót budowlanych  

5.1.1. Monta ż ruroci ągów . 
Przewody z tworzyw sztucznych można montować przy temperaturze otoczenia od 0o do 30oC, 
jednakże na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się 
wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5oC . Sposób montażu przewodów 
powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną . 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po 
przygotowaniu podłoża. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu,  a grunt z podłoża 
wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już  części  przewodu przez zagęszczenie po jego obu 
stronach . W pierwszym etapie rozmieszcza się przewód wzdłuż jednej ze ścian wykopu, 
następnie wykonuje się kolejne złącza i układa przewód w wyrobionym podłożu, przygotowuje 
odpowiednio obsypkę i ją ubija. Złącza powinny zostać odsłonięte z 15 centymetrową wolną 
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przestrzenią po obu stronach połączenia , do czasu przeprowadzenia próby ciśnieniowej na 
szczelność rurociągu . Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie 
pod niego twardych elementów, takich np. jak kawałki drewna ,kamieni  itp. Odchylenie osi 
ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,10m , 
a różnica rzędnych w żadnym punkcie nie powinna przekraczać +0,005m. W miarę możliwości 
należy montować przewód na powierzchni terenu , a następnie opuszczać do wykopu . Sieć 
wodociągową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne 1,0 MPa a szczelność 
przewodu sprawdzić zg. z PN-81/B-10725  „Wodociągi. Przewody zewnętrzne . Wymagania  
i badania przy odbiorze (odbiory prowadzić w obecności przedstawiciela sieci): 
 
Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. 
Zaleca się przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać 
następujących warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony , a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1oC. 
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20oC 
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewód należy pozostawić na 12 

godzin w celu ustabilizowania 
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 

minut sprawdzać jego poziom 
- cały przewód maże być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu z 
wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu 
poprzez otwarcie zasuwy. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana 
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego 
upoważnionej. Jeśli wyniki badań wskazują potrzebę dezynfekcji przewodu , proces ten 
powinien być przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych wapna chlorowanego lub 
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin ( zalecane stężenie 1l podchlorynu sodu na 500l 
wody). Po tym okresie kontaktu , pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 mg 
Cl2/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go 
wypłukać. Wyniki badań prób szczelności powinny być ujęte w protokole , podpisane przez 
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
W miejscach gdzie istnieje uzbrojenie terenu prace montażowe należy prowadzić ze 
szczególną ostrożnością , a wykopy w miejscach gdzie istnieje szczególne zagęszczenie 
kabli elektrycznych należy prowadzić metodą ręczną. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Szczegółowe wymagania – odbiór międzyoperacyjny  

1. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 
2. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
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3. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

Jednostką obmiarową dla poszczególnych elementów sieci są: szt. – dla urządzeń; mb – dla rur; 
kpl. – dla zestawów; kg – dla materiałów masowych. 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, 
konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty 
instalacyjne, połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, 
powłoki malarskie i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca 
robót, kształtki, elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, wszelkiego rodzaju urządzenia 
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu 
instalacji  oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy 
lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robót 
należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt 
wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Uwaga: w „Przedmiarze Robót” 
wyspecyfikowano jedynie ważniejsze materiały, urządzenia i części składowe instalacji. 
Wszelkie materiały, urządzenia, części składowe, opracowania, czynności, etc., które nie zostały 
wyszczególnione w „Przedmiarze Robót”, należy uwzględnić w cenach jednostkowych wyspe-
cyfikowanych elementów instalacji. Wszelkie dane liczbowe odnoszące się do wielkości lub 
ilości poszczególnych elementów instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano 
informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za 
właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych instalacji. 
Podstawowym kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań 
postawionych poszczególnym instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych 
określonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach i innych dokumentach 
przekazanych przez Inwestora). Przy określaniu cen urządzeń i części składowych instalacji 
oraz wartości robót należy uwzględnić możliwość zwiększenia wydajności urządzeń o 5%. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT INSTALACYJNYCH  

8.1. Odbiory robót  

Odbiór robót następuje po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu prób i ma na celu 
stwierdzenie czy urządzenia zostały wykonane zgodnie z projektem, nadają się do eksploatacji 
i osiągają zakładane parametry. Kierownik budowy (robót) powiadamia inwestora o gotowości 
obiektów do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakończeniu robót na 
budowie. 
8.1.1. Odbiór ko ńcowy  
Po wykonaniu prób przewidzianych należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
W skład komisji wchodzi kierownik robót montażowych oraz przedstawiciele generalnego 
wykonawcy inwestora i użytkownika; w przypadkach szczególnych w skład komisji wchodzą 
również: 
– przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,  
– przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego,  
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– przedstawiciel straży pożarnej.  
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostały dokonane 
uprzednio, wówczas protokóły tych odbiorów stanowią załącznik do protokółu końcowego. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z projektem,  
– zgodność wykonania z WTWiO.  
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić komisji następujące dokumenty: 
– Dokumentację techniczną z naniesionymi elementami zmian i uzupełnieniami 
dokonywanymi w trakcie budowy,  
– Dziennik budowy i książkę obmiarów,  
– protokoły odbiorów częściowych na roboty „zanikające”,  
– protokoły wykonanych prób i badań,  
– świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 
odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,  
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy z adnotacją o jakości wykonania 
prac z uwzględnieniem opisów poszczególnych parametrów podlegających odbiorowi oraz 
zgodności terminów realizacji. Protokół należy podpisać przez osoby prowadzące budowę. 

 
8.2. Zobowiązania wykonawcy po zakończeniu robót  

Przedsiębiorstwo wykonawcze będzie musiało zapewnić, po odbiorze, obecność 
wykwalifikowanego technika, uczestniczącego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu 
mającego obsługiwać sprzęt i urządzenia instalacji. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT  

9.1. Szczegółowe wymagania rozliczenia robót  

Oferent jest zobowiązany do zasięgnięcia w trakcie opracowywania swojej oferty koniecznych 
informacji odnośnie wszelkich dokumentów będących podstawą przetargu. Obowiązkiem 
oferenta jest złożenie ryczałtowej oferty uwzględniającej wszelkie dostawy i prace konieczne do 
wykonania instalacji w taki sposób, aby spełniały wymagania inwestora i reprezentowały 
wymagany standard. Oferent jest zobowiązany do uwzględnienia przy opracowywaniu oferty 
wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach 
przekazanych przez Inwestora. W wypadku jakichkolwiek niejasności należy się skontaktować 
z projektantem. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Całość robót budowlano-montażowych wykonać zgodnie z : 
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych” cz. i „ Instalacje 

sanitarne”  
-  z obowiązującymi normami i przepisami BHP i p.poż. 
- „Instrukcją wykonania i odbioru rurociągów z PCV” 
- wykopy należy zabezpieczać barierkami ochronnymi. 
- przestrzegać oby pracownicy przeszli szkolenie BHP ze szczególnym uwzględnieniem robót 

ziemnych 
- roboty prowadzić w warunkach bezpiecznych dla zatrudnionych pracowników i 

użytkowników terenu 
- odbiory przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami pod nadzorem właściciela sieci. 
- wszystkie stosowane do budowy materiały i armatura winny posiadać aktualne atesty oraz 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                    
i odbioru robót związanych z rozbiórką i odtworzeniem nawierzchni drogowych w miejscach 
wykonania komór przewiertowych w ramach zadania: „Budowa sieci wodociągowej w ul. 
Szkolnej w Sadkowie gm. Kąty Wrocławskie”. 
 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : 

• Rozbiórką nawierzchni jezdni bitumicznej  wraz z wywozem 
• Rozbiórką podbudowy pod istniejącymi nawierzchniami wraz z wywozem 
• Przygotowaniem podłoża 
• Wykonaniem warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5,0 MPa 
• Wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
• Odtworzeniem nawierzchni jezdni w tej samej technologii jak warstwa ścieralna 

istniejącej nawierzchni 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami                    
w obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i ST-1 „Wymagania ogólne”. 
Koryto  - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości na ściskanie, 
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 
Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 
również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilościach. 
Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w 
razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 
dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu 
wiązania cementu. 
Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona i stwardniała 
w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
Podłoże gruntowe ulepszone cementem – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
Stabilizacja mechaniczna – to proces technologiczny polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami 
pojazdów.  
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
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Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze 
względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8,11.  
Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym 
lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących 
przez określony zestaw sit. 
Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych” GDDP-IBDiM .  
Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 
sita. 
Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm.  
Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
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).  
Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom 
zdyspergowanego asfaltu.  
Symbole i skróty dodatkowe 
ACS – beto asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB – polimeroasfalt 
D – górny wymiar sita (przy określeniu wielkości ziaren kruszywa) 
d- dolny wymiar sita (przy określeniu 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 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robot z 
Dokumentacją Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 
roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji ST-1 „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone  w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym 
wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót drogowych należy stosować 
materiały: 
 

2.1. Odbudowa nawierzchni 
Odbudowa nawierzchni powinna spełniać wymagania w zakresie wymogów stawianym 
poszczególnym warstwom konstrukcyjnym. Opisy dla poszczególnych warstw konstrukcyjnych 
opisano w poszczególnych punktach niniejszej ST. 
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2.2. Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 
 

2.2.1. Cement 
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 , portlandzki  z dodatkami wg 
PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300 . Przechowywanie cementu powinno 
odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 . W przypadku, gdy czas przechowywania cementu 
będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą Inspektora Nadzoru tylko 
wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 
 

2.2.2. Grunty 
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na podstawie 
wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-96012. 
Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem należy 
stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2. 
Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu 
stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.2.6. tablica 4. 

Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S-96012   

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) ziarn przechodzących przez sito # 40 

mm,  % (m/m), nie mniej niż: 
b) ziarn przechodzących przez sito # 20 

mm,  % (m/m), powyżej 
c) ziarn przechodzących przez sito # 4 

mm,   % (m/m), powyżej 
d) cząstek mniejszych od 0,002 mm,  

% (m/m), poniżej 

 
 

100 
 

85 
 

50 
 

20 

 
 
 
 

PN-B-04481  

2 Granica płynności, % (m/m), nie więcej 
niż: 

40 PN-B-04481  

3 Wskaźnik plastyczności, % (m/m), nie 
więcej niż: 

15 PN-B-04481  

4 Odczyn pH od 5 do 8 PN-B-04481  

5 Zawartość części organicznych, % (m/m), 
nie więcej niż: 

2 PN-B-04481  

6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na 
SO3, % (m/m), nie więcej niż: 

1 PN-B-06714-28  

Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2, mogą być poddane stabilizacji po 
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi. 
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 15 do 30 % mogą być 
stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod warunkiem 
użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie 
gruntów o: 
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− wskaźniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01, 
− zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%, 
− zawartości ziarn przechodzących przez sito 0,075 mm - nie więcej niż 15%. 
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 
 
2.2.3.  Kruszywa 
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 
kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 3. 
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.2.6. tablica 4. 

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem  

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Uziarnienie 
a) ziarn pozostających na sicie  # 2 mm,  

%,  nie mniej niż: 
b) ziarn przechodzących przez sito 0,075 

mm, %, nie więcej niż: 

 
 

30 
 

15 

 
 

PN-B-06714-15  

 

2 Zawartość części organicznych, barwa 
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza 
niż: 

wzorcowa PN-B-06714-26  

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie 
więcej niż: 

0,5 PN-B-06714-12  

4 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na 
SO3, %, poniżej: 

1 PN-B-06714-28  

 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, 
to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu,            
w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych 
rodzajów kruszyw. 
 
2.2.4.  Woda 
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji 
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych 
źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do 
momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych 
wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność 
wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 
 
2.2.5. Dodatki ulepszające 
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się następujące 
dodatki ulepszające: 
− wapno wg PN-B-30020, 
− popioły lotne wg PN-S-96035, 
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− chlorek wapniowy wg PN-C-84127. 
Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 

2.2.6.  Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu 
lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 , powinna spełniać wymagania 
określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych 
warstw podbudowy i ulepszonego podłoża 
                  

 
Lp. 

 
Rodzaj warstwy w konstrukcji 

nawierzchni drogowej 

Wytrzymałość na 
ściskanie próbek 
nasyconych wodą 

(MPa) 

 
Wskaźnik 

mrozoodporności 

  po 7 
dniach 

po 28 
dniach 

 

1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 
lub podbudowa pomocnicza dla 
KR2 do KR6 

od 1,6            
do 2,2 

od 2,5         
do 5,0 

0,7 

2 Górna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego o grubości co 
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub 
górna część warstwy ulepszenia 
słabego podłoża z gruntów 
wątpliwych oraz wysadzinowych 

 

od 1,0           
do 1,6 

 

od 1,5              
do 2,5 

 

0,6 

3 Dolna część warstwy ulepszonego 
podłoża gruntowego w przypadku 
posadowienia konstrukcji 
nawierzchni na podłożu z gruntów 
wątpliwych  i wysadzinowych 

 

 

- 

 

 

od 0,5 do 
1,5 

 

 

0,6 

 
2.3. Podbudowa z kruszywa łamanego 
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej powinno być kruszywo łamane uzyskane po 
przekruszeniu surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczaków lub ziaren żwiru większych 
od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 
gliny. 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno być zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997. 
Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg PN-EN 933-1:2000 powinna być ciągła i powinna 
leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 5. 
Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo.  
2.3.2. Właściwości kruszywa 
Właściwości kruszyw powinny być zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997. 
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2.3.3. Woda 
Do wykonania podbudowy należy stosować wodę studzienną lub wodociągową bez specjalnych 
badań. W innych przypadkach woda powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 
 
2.4.  Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
Wykonanie i odbiór 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.  

2.4.1.  Lepiszcza asfaltowe  
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591  lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. 
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 7. Oprócz lepiszcz wymienionych              
w tablicy 7 można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat technicznych.  
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.  
Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system grzewczy 
pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca się 
wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po 
dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie 
jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów różnego rodzaju i 
klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

2.4.2.  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. 

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

2.4.4.  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 
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materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, należy stosować:  
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych,  
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 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. 

2.4.5.  Materiały do złączenia warstw konstrukcji  
Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub 
kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808  i WT-3 Emulsje 
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
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 
Do wykonania robót należy stosować : 

• równiarek lub spycharek z ukośnie ustawianym lemieszem, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku jazdy maszyny 

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt) 
• walców statycznych, wibracyjnych i  płyt wibracyjnych do zagęszczania 
• przewoźnych zbiorników na wodę do zwilżania podłoża, wyposażonych w urządzenia do 

równomiernego dozowania wody 
• w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 

− mieszarek stacjonarnych, 
− układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 
do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 

• w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 
− mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami, 
− spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do 
spulchniania gruntu, 
− ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy, 
− rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej 

szerokości do rozsypywania spoiw, 
− przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i 

kontrolowanego dozowania wody, 
− walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
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− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 
do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 

• mieszarki stacjonarne wyposażone w urządzenia dozujące wodę, powinny zapewnić 
wytworzenie jednorodnego materiału o wilgotności optymalnej 

• układarki kruszywa lub za zgodą Inżyniera można dopuścić równiarkę, koparko-
spycharkę 

• walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania 
• w miejscach trudnodostępnych ubijaki mechaniczne, małe walce wibracyjne lub 

zagęszczarki płytowe 
• 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.  
• szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,  

 

4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu gwarantującymi zachowanie 
własności przewożonych materiałów. Materiały pochodzące  z rozbiórki można przewozić 
dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, na składowisko z 
uwzględnieniem kosztów utylizacji gruzu. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami 
transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Asfalt i polimeroasfalt należy 
przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 
urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. Wypełniacz należy 
przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 
Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do 
przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Emulsja asfaltowa 
może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą 
powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać 
do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba 
wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).  Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na 
budowę pojazdami samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i 
postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i 
dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać 
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do 
transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko 
środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. Transport cementu powinien się 
odbywać w warunkach zgodnych z wymaganiami producenta.  
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Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach przystosowanych do 
przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. Wypełniacz 
workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem. Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien 
być, jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
Nadzoru. Wodę można transportować dowolnymi środkami transportowymi. Transport cementu 
powinien się odbywać w warunkach zgodnych z wymaganiami producenta. Użyte środki 
transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być, jak określono w 
specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Roboty rozbiórkowe 
Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej, ST 
lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie 
lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora Nadzoru. Podbudowy, nawierzchnie 
z mas mineralno-bitumicznych rozebrać poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie 
nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni bitumicznej należy oznaczyć i naciąć piłą do 
asfaltu, w ten sposób, aby podczas rozbiórki nie uszkodzić nawierzchni przeznaczonej do 
pozostawienia. Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót sieciowych. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Zagęszczanie należy wykonywać na etapie zasypywania wykopów. Zagęszczanie należy 
kontrolować wg normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481:1988. 
Profilowanie i zagęszczanie koryta należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem robót 
związanych z odtworzeniem nawierzchni. Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do 
zagęszczenia podłoża do uzyskania współczynnika zagęszczania Is=1,0. Wilgotność gruntu 
przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej  o więcej niż 20 %. 
 
5.3. Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem 
 
5.3.1. Warunki przystąpienia do robót 
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana 
wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać 
stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na 
możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 
 
5.3.2.  Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-04.05.00 
„Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydrauliznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 
 
5.3.3.  Skład mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo-kruszywowej 
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 10. Zaleca 
się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w  
p. 2.2.6. tablica 4, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 
 



 30 

Tablica 10. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w 
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i 
ulepszonego podłoża 
 
Lp. 

 
Kategoria 

Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do 
masy suchego gruntu lub kruszywa 

 ruchu podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

ulepszone         
podłoże 

1 KR 2  do  KR 6 - 6 8 
2 KR 1 8 10 10 
  
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej wartości. 
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy właściwości 
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w 
tablicy 4. 
 
5.3.4. Stabilizacja metodą mieszania na miejscu 
Do stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu można użyć specjalistycznych mieszarek 
wieloprzejściowych lub jednoprzejściowych albo maszyn rolniczych. Grunt przewidziany do 
stabilizacji powinien być spulchniony i rozdrobniony. Po spulchnieniu gruntu należy sprawdzić 
jego wilgotność i w razie potrzeby ją zwiększyć w celu ułatwienia rozdrobnienia. Woda 
powinna być dozowana przy użyciu beczkowozów zapewniających równomierne i 
kontrolowane dozowanie. Wraz z wodą można dodawać do gruntu dodatki ulepszające 
rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek wapniowy. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest większa 
od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości, grunt powinien być osuszony przez 
mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu 
należy dodać i przemieszać z gruntem dodatki ulepszające, np. wapno lub popioły lotne, w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich użycie jest przewidziane w tejże recepcie. Cement 
należy dodawać do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilości ustalonej w 
recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszające powinny być dodawane przy użyciu 
rozsypywarek cementu lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt powinien  być 
wymieszany z cementem w sposób zapewniający jednorodność na określoną głębokość, 
gwarantującą uzyskanie projektowanej grubości warstwy po zagęszczeniu. W przypadku 
wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczególną uwagę należy zwrócić na jednorodność 
wymieszania gruntu w obrębie skrajnych pasów o szerokości od 30 do 40 cm, przyległych do 
prowadnic. Po wymieszaniu gruntu z cementem należy sprawdzić wilgotność mieszanki. Jeżeli 
jej wilgotność jest mniejsza od optymalnej o więcej niż 20%, należy dodać odpowiednią ilość 
wody i mieszankę ponownie dokładnie wymieszać. Wilgotność mieszanki przed zagęszczeniem 
nie może różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż +10%, -20% jej wartości. Czas od 
momentu rozłożenia cementu na gruncie do momentu zakończenia mieszania nie powinien być 
dłuższy od 2 godzin.  Po zakończeniu mieszania należy powierzchnię warstwy wyrównać i 
wyprofilować do wymaganych w dokumentacji projektowej rzędnych oraz spadków 
poprzecznych i podłużnych. Do tego celu należy użyć równiarek i wykorzystać prowadnice 
podłużne, układane każdorazowo na odcinku roboczym. Od użycia prowadnic można odstąpić 
przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i technologii gwarantującej odpowiednią 
równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast 
przystąpić do zagęszczania warstwy. Zagęszczenie należy przeprowadzić w sposób określony w 
p. 5.5.7. 
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5.3.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
 
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości 
określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w 
urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objętościowego 
dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 
minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych 
próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i 
na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. Wilgotność 
mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. Mieszanka 
dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość 
układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy 
po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych 
rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania 
mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu 
warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej 
odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy 
natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
 
5.3.6. Grubość warstwy 
Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa 
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczać: 
− 15 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem rolniczym, 
− 18 cm - przy mieszaniu na miejscu sprzętem specjalistycznym, 
− 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 
Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację 
należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej 
położona warstwa może być wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. 
Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane według metody mieszania w 
mieszarkach stacjonarnych. 
Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania                     
w mieszarkach stacjonarnych. 
 

5.3.7. Zagęszczanie 
Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w 
stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania 
zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez 
wymianę mieszanki  na pełną głębokość, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i 
obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili 
dodania wody do mieszanki. 
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki 
powierzchniowej muszą być zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu 
rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 
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Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 
określonego wg BN-77/8931-12  nie mniejszego od podanego w PN-S-96012  i SST. 
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych 
podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób 
wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej 
mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt 
Wykonawcy. 
 
5.3.8. Spoiny robocze 
W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy 
na całej szerokości. Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, 
przed wykonaniem kolejnego pasa  należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. 
Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy 
niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W 
podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. 
Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas 
pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego 
pasa, nie przekracza 60 minut. Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to 
spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm 
dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
 
5.3.9. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 
Zasady pielęgnacji warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem podano w OST D-
04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.5. 
 
5.3.10. Odcinek próbny 
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny, zgodnie z 
zasadami określonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
 
5.3.11. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 
Podbudowa i ulepszone podłoże powinny być utrzymywane przez Wykonawcę zgodnie z 
zasadami określonymi w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. 
 
5.4. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 

 
5.4.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Wytwarzać ją w mieszarkach stacjonarnych zapewniających otrzymanie jednorodnej 
mieszanki. Po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
 
5.4.2. Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa powinna być 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 
podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
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wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.4.3. Zagęszczanie 
Zagęszczanie kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 wg 
normalnej próby Proctora PN-B-04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa powinna być 
równa wilgotności optymalnej wg normy j.w. Wilgotność kruszywa powinna być w 
przedziale od 1 % powyżej wilgotności optymalnej do 2 % poniżej wilgotności optymalnej. 
 
5.5. Wykonanie warstwy ścieralnej  z betonu asfaltowego 
Do wykonania jezdni ulicy przewiduje się użycie betonu asfaltowego AC11S  – warstwa 
ścieralna gr. 5 cm.  
 
5.5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).  
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć 
proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.  
 
5.5.2. 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,  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 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 
i 45/80-65. Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, 
aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym.  
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. 
 
5.6.3. Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod warstwę  ścieralną stanowi warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 
0/31,5 mm. 
Podłoże (podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub związanego) pod warstwę podbudowy                      
z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni:  
– ustabilizowane i nośne,  
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,  
– wyprofilowane, równe i bez kolein,  
– suche  
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową. Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 
odparowanie wody. Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
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• 0,5 h przy ilości 0,2 ÷ 0,5 kg/m2 emulsji, 
• 2 h przy ilości 0,5 ÷ 1,0 kg/m2 emulsji. 

 
 
5.6.4. 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.  
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.  
 
5.6.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie                        
z zapisami w punktach 5.7.3 i 5.7.4.  Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej 
powinien być zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4. Mieszankę mineralno-asfaltową 
asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach atmosferycznych.  
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 
38. 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. 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. 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. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i ST oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 
 

6.2. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakości podlega wykonanie : 
 

6.2.1. Roboty rozbiórkowe 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych.  
 

6.2.2. Podłoże  
Równość wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą dł. 4 m zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
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Spadki poprzeczne należy mierzyć łatą i poziomnicą. Odchyłki spadków od przewidzianych                     
w Projekcie powinny się mieścić w granicach ± 0,5%. Głębokość koryta i rzędne dna nie 
powinny się różnić od projektowanych o +1cm i –2cm.  
Wszystkie powierzchnie różniące się od wymaganych powinny być naprawione przez 
spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
 
6.2.3. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem 
6.2.3.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania gruntów lub kruszyw 
zgodnie z ustaleniami OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub 
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.  
 
6.2.3.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w OST D-
04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi.  
 
6.2.3.3.  Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i ulepszonego podłoża podano w OST 
D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi.  
 
6.2.3.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy                             
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża 
podano w OST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw 
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.  
 
6.2.4. Podbudowa z kruszywa łamanego 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w 
celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
punkcie 2 niniejszej ST. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5: 2008. Zagęszczenie każdej warstwy 
powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie 
podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, 
lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 
dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
Sprawdzeniu prawidłowości wykonania podbudowy  polegają:  

• grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10% 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

• nierówności podłużne i poprzeczne które nie mogą przekraczać  
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

• rzędne wysokościowe które nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm 
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Nośność podbudowy należy badać poprzez określenie ugięcia sprężystego pod kołem lub przy 
pomocy badania modułu odkształcenia.  
 
6.2.5. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
 
6.2.5.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym 
B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.),  
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone przez Inżyniera.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
 
6.2.5.2. Badania w czasie robót  
 
Uwagi ogólne  
Badania dzielą się na: 
 – badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),  
–  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).  
 
Badania Wykonawcy  
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wykonawca 
powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i w 
wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie stwierdzenia uchybień 
w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć. Wyniki badań 
Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inspektor Nadzoru może 
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń 
Inspektor Nadzoru może przeprowadzić badania kontrolne.  
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 ,  
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,  
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.  
 
Badania kontrolne  
Badania kontrolne są badaniami Inspektora nadzoru, 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 Inspektor 
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Nadzoru w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca 
zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
 
6.2.5.3. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki  
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa  
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.  
 
Warstwa asfaltowa  
Grubość warstwy  
Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektowaną z tolerancją ±10 %. 
 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy  
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 39. 
Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości.  
Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 .  
 
Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%.  
 
Równość podłużna i poprzeczna  
Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placów              
i parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie 
rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia 
równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie 
się największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru 
Robót Budowlano – Montażowych. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. Odbiorowi podlega 
wykonanie: podłoża, stabilizacji, podbudowy, nawierzchni dróg. Odbiór robót zanikających 
należy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować 
przestoju w realizacji robót. 
Przy odbiorze nawierzchni sprawdzeniu podlega : 

• zgodność z dokumentacją techniczną 
• rodzaj zastosowanych materiałów  



 38 

• prawidłowość zastosowanych materiałów 
• prawidłowość wykonania elementów dróg 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 
Cena jednostkowa 1 m2  odtworzenia nawierzchni obejmuje: 

• prace przygotowawcze i pomiarowe, 
• zabezpieczenie robót wraz z oznakowaniem, 
• rozbiórkę warstw nawierzchni dróg  
• profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
• sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża 
• dostarczenie i wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturą, dostarczenie mieszanki 

kruszyw na miejsce wbudowania z rozłożeniem i zagęszczeniem rozłożonej 
mieszanki. Utrzymanie podbudowy w czasie robót 

• wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych  z kosztem zakupu i transportu 
materiałów na miejsce wbudowania, 

• odtworzenie nawierzchni drogowych  
• przeprowadzenie badań wymaganych w ST 
• inne niezbędne czynności bezpośrednio związane z wykonaniem nawierzchni  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 
PN-B-04300 

 
Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

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

obcych 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 
PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego 
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

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

zgodności 
PN-B-30020 Wapno 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 
PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny 
PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych 
PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 
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PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioły lotne 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych 
BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika aktywności pucolanowej 

popiołów lotnych z węgla kamiennego 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi 

popiołami lotnymi. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie próbek gruntu 
PN-S-02205:1998      Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 
i podłoża przez obciążenie płytą 
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-EN 13043:2004  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badanie próbek gruntu 
PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją  
PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 1: Analiza chemiczna  
PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu 
PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 1: Analiza chemiczna  
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie składu 
ziarnowego - Metoda przesiewania 
PN-EN 196-21 Metody badania cementu- Oznaczenie zawartości chlorków, dwutlenku węgla i 
alkalidów 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 – Oznaczenie składu ziarnowego 
– Metoda przesiewania 
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych własciwości kruszyw – Oznaczenie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości  
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych własciwości kruszyw- Część 4: Oznaczenie kształtu 
ziaren – Wskaźnik kształtu 
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PN-EN 933-5 Badania geometrycznych własciwości kruszyw – Oznaczenie procentowej 
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 
PN-EN 933-6 Badania geometrycznych własciwości kruszyw – Częśc 6: Ocena własciwości 
powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych własciwości kruszyw – Ocena zawartości drobnych 
cząstek – Badania błękitem metylenowym 
PN-EN 933-10 Badania geometrycznych własciwości kruszyw – Częśc 10: Ocena zawartości 
drobnych czastek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewianie w strumieniu powietrza) 
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczenia odporności na rozdrabnianie 
PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczenie 
gęstości nasypowej i jamistości 
PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczenie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Oznaczenie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczenie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 
PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 
Oznaczenie polerowalności kamienia 
PN-EN 1367-1 Badania własciwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczenie mrozoodporności 
PN-EN 1367-3 Badania własciwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie penetracji igłą  
PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie temperatury mięknienia – Metoda 
Pierscień i kula 
PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie zawartosci wody w emulsjach 
asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie pozostałości na sicie emulsji 
asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania metodą pozostałości nasicie 
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwosci kruszyw – Analiza chemiczna 
PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwosci kruszyw – Cześć 4: Oznaczenie 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 – Oznaczenie rozpuszczalności 
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie temperatury łamliwości Fraassa 
PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie zawartości parafiny – Część 1: 
Metoda destlacyjna 
PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczenie odporności na trwadnienie pod 
wpływem ciepła i powietrza – Część 1; Metoda RTFOT 
PN-EN 12607-3 j.w.- Część 3; Metoda RFT 
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe –Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczenie gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną 
PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe –Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczenie 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 
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PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe –Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco – Część 12: Określenie 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: Oznaczenie grubości nawierzchni asfaltowych 
PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie czasu wypływu emulsji asfaltowych 
lepkościomierzem wypływowym 
PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych 
PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie wartości pH emulsji asfaltowych 
PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach do ruchu 
PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 
odparowanie 
PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe –Badanie rozpadu – Część 1: Oznaczenie indeksu 
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypełniaczem asfaltowym 
PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy 
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu 
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych – 
Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych – 
Część 2: Liczba bitumiczna 
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów 
modyfikowanych 
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie odporności na magazynowanie 
modyfikowanych asfaltów 
PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie ciagliwości lepiszczy asfaltowych 
metoda pomiaru ciągliwości 
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie kohezji lepiszczy asfaltowych metodą 
testu wahadłowego 
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie ciągliwości modyfikowanych 
asfaltów – Metoda z duktylometrem 
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie przyczepności emulsji bitumicznych 
przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie energii deformacji 
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych 
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów modyfikowanych 
polimerami 
PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Cześć 1: Specyfikacja zalew na gorąco 
PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Cześć 2: Specyfikacja zalew na zimno 
PN-EN 22592 Przetwory naftowe – oznaczenie temperatury zapłonu i palenia – Pomiar metodą 
otwartego tygla Clevelanda 
PN-EN ISO 2592 Oznaczenie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego tygla 
Clevelanda 
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10.2. Wymagania techniczne 
WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 2008  
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych  
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


