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SPECYFIKACJE TECHNICZNE    
    

ST ST ST ST –––– 1:  1:  1:  1: WYMAGANIA OGÓLNEWYMAGANIA OGÓLNEWYMAGANIA OGÓLNEWYMAGANIA OGÓLNE    
    

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST    

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych związanych z  

1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST    

 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
na drogach wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST    

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych robót drogowych.  

1.4. Określenia podstaw1.4. Określenia podstaw1.4. Określenia podstaw1.4. Określenia podstawoweoweoweowe    

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

1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo 
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.1.4.1.4.1.4.2222. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.1.4.1.4.1.4.3333. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.1.4.1.4.1.4.4444.... Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie  
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą  
i projektantem. 

1.4.1.4.1.4.1.4.5555.... Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.1.4.1.4.1.4.6666....    Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.1.4.1.4.1.4.7777....    Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 

1.4.1.4.1.4.1.4.8888.... Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.1.4.1.4.1.4.9999.... Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.11.4.11.4.11.4.10000.... Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.11.4.11.4.11.4.11111. Książka obmiarów - akceptowany przez Zamawiającego/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego/Kierownika projektu. 

1.4.11.4.11.4.11.4.12222.... Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.11.4.11.4.11.4.13333.... Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją przetargową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

1.4.1.4.1.4.1.4.11114444.... Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

1.4.1.4.1.4.1.4.11115555.... Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego. 

1.4.1.4.1.4.1.4.11116666.... Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 

1.4.1.4.1.4.1.4.17171717.... Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.1.4.1.4.1.4.18181818.... Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych 
z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi  
i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.1.4.1.4.1.4.19191919.... Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji  
i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.21.4.21.4.21.4.20000.... Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
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1.4.21.4.21.4.21.4.21111.... Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona  
w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.21.4.21.4.21.4.22222....    Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.1.4.1.4.1.4.22223333....    Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 

1.4.1.4.1.4.1.4.24242424.... Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w 
czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.1.4.1.4.1.4.25252525.... Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu 
oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem 
oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.1.4.1.4.1.4.26262626.... Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.1.4.1.4.1.4.27272727.... Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.1.4.1.4.1.4.28282828.... Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 
jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót    

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z ST i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz kompletem ST. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.1.5.1.5.1.5.2222.... Zgodność robót z ST 

 Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Zakres prac został podany w przedmiarze robót, a dokładny zakres zostanie wskazany 
przez Zamawiającego na budowie. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
przetargową, poleceniami Zamawiającego i ST. Dane określone w dokumentacji przetargowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  
z dokumentacją przetargową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4.1.5.4.1.5.4.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do 
robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  W czasie 
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Zamawiającego. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5.1.5.5.1.5.5.1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

1.5.6.1.5.6.1.5.6.1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać, wymagany na podstawie 
odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny  
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.5.7.1.5.7.1.5.7.1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8.1.5.8.1.5.8.1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 
niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej  
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich 
umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne  
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9.1.5.9.1.5.9.1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia  
i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych. Zamawiający 
może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy  
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Zamawiającego. 

1.5.10.1.5.10.1.5.10.1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  
w cenie kontraktowej. 

1.5.11.1.5.11.1.5.11.1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca  
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe 
nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12.1.5.12.1.5.12.1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje 
Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 
przez Zamawiającego. 

1.5.13. 1.5.13. 1.5.13. 1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone 
Zamawiającemu do zatwierdzenia. 
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2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    

2.1. Wymagania dotycz2.1. Wymagania dotycz2.1. Wymagania dotycz2.1. Wymagania dotyczące materiałówące materiałówące materiałówące materiałów    

 Materiały użyte do realizacji zadania powinny być nowe lub z recyklingu (zgodnie z zaleceniami Zamawiającego). 
Użycie materiałów z rozbiórek, recyklingu itp. jest możliwe jedynie przy każdorazowej akceptacji ze strony Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać i przekazać Zamawiającemu dokumenty dotyczące dopuszczenia użytych 
materiałów do wykorzystania w budownictwie (aprobaty techniczne, certyfikaty lub – za zgodą Zamawiającego – własne 
wyniki badań laboratoryjnych). 

2.2. Materiały2.2. Materiały2.2. Materiały2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie odpowiadające wymaganiom nie odpowiadające wymaganiom nie odpowiadające wymaganiom    

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  
i zagospodarowane przez Wykonawcę na jego koszt. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Zamawiającego. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów    

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  
i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu 
powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, ST  
i wskazaniach Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie 
konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  
i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji przetargowej, ST i wskazaniach Zamawiającego,  
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, wymaganiami ST oraz 
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie  
ze wskazaniami Zamawiającego. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem sytuacji , kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
przetargowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego 
powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTROBÓTROBÓTROBÓT    

6.6.6.6.1111. Zasady kontroli jakości robót. Zasady kontroli jakości robót. Zasady kontroli jakości robót. Zasady kontroli jakości robót    

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
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próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Część badań, 
określonych w ST, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w laboratorium nie należącym do niego ani do żadnego  
z podwykonawców robót. Laboratorium takie musi uzyskać wcześniej akceptację Zamawiającego. 

6.6.6.6.2222. Pobieranie próbek. Pobieranie próbek. Pobieranie próbek. Pobieranie próbek    

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

6.6.6.6.3333. Badania i pomiary. Badania i pomiary. Badania i pomiary. Badania i pomiary    

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

6.6.6.6.4444. Raporty z badań. Raporty z badań. Raporty z badań. Raporty z badań    

 Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Zamawiającemu na zaakceptowanych przez niego formularzach. 

6.6.6.6.5555. Dokumenty budowy. Dokumenty budowy. Dokumenty budowy. Dokumenty budowy    

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Zamawiającego. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 
Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 
książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót7.1. Ogólne zasady obmiaru robót    

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją przetargową i ST,  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  
w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów    

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy    

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

7.4. Wagi i zasady ważenia7.4. Wagi i zasady ważenia7.4. Wagi i zasady ważenia7.4. Wagi i zasady ważenia    

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie 
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru    

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów. 

8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    

8.1. Rodzaje odbiorów robót8.1. Rodzaje odbiorów robót8.1. Rodzaje odbiorów robót8.1. Rodzaje odbiorów robót    

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu    

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany  
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy8.3. Odbiór częściowy8.3. Odbiór częściowy8.3. Odbiór częściowy    

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

8.4. Odbiór ostateczny robót8.4. Odbiór ostateczny robót8.4. Odbiór ostateczny robót8.4. Odbiór ostateczny robót    

8.4.1.8.4.1.8.4.1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
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 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę  
z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją przetargową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  
i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją przetargową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.8.4.2.8.4.2.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
1.  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty zgodne ze wskazanymi w 

dokumentacji przetargowej i ustalone z Zamawiającym. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pog8.5. Odbiór pog8.5. Odbiór pog8.5. Odbiór pogwarancyjnywarancyjnywarancyjnywarancyjny    

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚCIIII    

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty  
w ST i w dokumentacji przetargowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. 10. 10. 10. PRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANEPRZEPISY ZWIĄZANE    

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE    
    

ST ST ST ST –––– 2: UTWARDZENIE DRÓG GRUZOBETONEM I TŁUCZNIEM KAMIENNYM 2: UTWARDZENIE DRÓG GRUZOBETONEM I TŁUCZNIEM KAMIENNYM 2: UTWARDZENIE DRÓG GRUZOBETONEM I TŁUCZNIEM KAMIENNYM 2: UTWARDZENIE DRÓG GRUZOBETONEM I TŁUCZNIEM KAMIENNYM    
    

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST    

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych związanych z  

1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST    

 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
na drogach wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST    

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót polegających na utwardzeniu dróg  
z wykorzystaniem gruzobetonu lub tłucznia kamiennego. 

1.4. Określenia podsta1.4. Określenia podsta1.4. Określenia podsta1.4. Określenia podstawowewowewowewowe    

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa lub gruzu  
o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót    

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 1. 

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów    

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST – 1. 

2.2. Rodzaje materiałów2.2. Rodzaje materiałów2.2. Rodzaje materiałów2.2. Rodzaje materiałów    

 Kruszywo i gruz zastosowane do wykonania warstwy podbudowy powinno spełniać wymagania normy PN-EN 
13285 oraz wymagania zawarte w WT-4 2010. 

2.3. 2.3. 2.3. 2.3. Wymagania dla kruszywa kamiennegoWymagania dla kruszywa kamiennegoWymagania dla kruszywa kamiennegoWymagania dla kruszywa kamiennego    

 Należy stosować kruszywo kamienne frakcji 0/31,5 o uziarnieniu zgodnym z poniższym wykresem: 

 
Rys. 1 Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do nawierzchni 

 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia 
do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania wg WT-4 2010 określone w tablicy 1. 
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Tablica 1. 

Rozdział  
w PN-EN 

13242:2004 
Właściwość Wymagania 

0,63; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 63 i 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) 
4.1 – 4.2 

Wszystkie frakcje dozwolone 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 

Gc80/20 

GF80 

GA75 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa 

grubego na sitach pośrednich PN-EN 933-1 
GTC20/15 

4.3.3 
Tolerancje typowe uziarnienia kruszywa drobnego  

i kruszywa o ciągłym uziarnieniu PN-EN 933-1 
GTF10 
GTA20 

4.4 
Kształt kruszywa grubego PN-EN 933-4 

a) maksymalne wartości wskaźnika płaskości 
lub b) maksymalne wartości wskaźnika kształtu 

 
FI50 

SI35 

4.5 
Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni 

przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 

C90/3 

4.6 
Zawartość pyłów w kruszywie grubym  
i kruszywie drobnym wg PN-EN 933-1 

fDeklarowana 

5.2 
Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, 

kategoria nie wyższa niż LA40 

5.3 
Odporność na ścieranie kruszywa grubego 

wg PN-EN 1097-1 
MDEDeklarowana 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001 Deklarowana 

5.5 Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001 
WCMNR 
WA242 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNR 
6.3 Całkowita zawartość siarki wg PN-EN 1744-1 SNR 

6.4.2.1 Stałość objętości żużla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 V5 

6.4.2.2 
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym 

kawałkowym  wg PN-EN 1744-1 
Brak rozpadu 

6.4.2.3 
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym  

kawałkowym wg PN-EN 1744-1 
Brak rozpadu 

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 
Brak substancji szkodliwych w stosunku do 

środowiska wg odrębnych przepisów 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, 

szkło i plastik mogących pogorszyć wyrób 
końcowy 

7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-3 SBLA 

7.3.3 
Mrozoodporność na frakcji  

kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 
F4 

Załącznik C 
WT-4 2010 

Skład materiałowy deklarowany 

 
W tablicy 2 przedstawiono wymagania dla gotowej mieszanki kruszywa niezwiązanego przeznaczonego na 

warstwę podbudowy zgodnie z dokumentacją przetargowej. 
Tablica 2. 

Rozdział  
w PN-EN 
13285 

Właściwość Wymagania 

4.3.1 Uziarnienie mieszanki 0/31,5 
4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF15 
4.3.2 Minimalna zawartość pyłów: kategoria LF LF8 
4.3.3 Zawartość nadziarna: kategoria OC OC90 
4.5 Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE, co najmniej 35 

- 
Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej  

z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kategoria nie wyższa niż 
LA40 

- 
Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki)  

wg PN-EN 1097-1, kategoria MDE 
Deklarowana 

- 
Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki)  

wg  PN-EN 1367-1 
F4 

4.5 
Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % (m/m) wilgotności  

optymalnej wg metody Proctora 
80 ÷ 100 
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2.3. 2.3. 2.3. 2.3. Wymagania dla gruzobetonuWymagania dla gruzobetonuWymagania dla gruzobetonuWymagania dla gruzobetonu    

 Do utwardzenia dróg należy stosować gruz betonowy, którego skład jest zgodny z tabelą nr 3 (wg WT-4 2010): 
  
Tablica 3. 

Składniki 
Zawartość 
[%(m/m)] 

Główne składniki 
Przekruszony beton (o gęstości powyżej 2,1 Mg/m3)  
i kruszywo złącznie z żużlem ≥ 90 

Przekruszony mur ≤ 10 Inne materiały 
ziarniste Destrukt asfaltowy ≤ 5 

Składniki spoiste (łącznie z gliną) ≤ 1 
Zanieczyszczenia 

Składniki organiczne ≤ 0,1 
 

3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie i z gruzu betonowego 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 

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

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    

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

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    

 Kruszywo i gruz można rozkładać na wyrównanym i wyprofilowanym podłożu, które powinno być zagęszczone do 
wtórnego modułu odkształcenia nie mniejszego niż E2≥100MPa. Mieszanka kruszywa lub gruzu 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 20cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Dokładny spadek 
poprzeczny w jakim należy wyprofilować nawierzchnię należy uzgodnić z Zamawiającym. Wilgotność mieszanki kruszywa 
podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody  
i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 
wartości, mieszankę należy osuszyć. Zarówno gruz betonowy jak i kruszywo kamienne należy zagęszczać z użyciem 
walców, aż do uzyskania wymaganego przez Zamawiającego stopnia zagęszczeniu. 

Wtórny moduł odkształcenia dla dróg umocnionych kruszywem kamiennym lub gruzem betonowym powinien być 
nie mniejszy niż E2≥120MPa.  W uzasadnionych wypadkach (np. drogi o większym ruchu lub drogi, po których odbywa się 
ruch pojazdów ciężkich) Zamawiający może zażądać zagęszczenia do E2≥140MPa. Oddzielnie dla każdej z utwardzanych 
dróg Wykonawca powinien ustalić do jakiego poziomu należy prowadzić zagęszczenie górnej warstwy nawierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTROBÓTROBÓTROBÓT    

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania 
robót i gruzu i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2 niniejszej ST. Obowiązek wykonania badań laboratoryjnych nie 
dotyczy materiałów, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego. 

6666.3. Badania w czasie robót.3. Badania w czasie robót.3. Badania w czasie robót.3. Badania w czasie robót    

Dokładny zakres badań i pomiarów należy ustalać indywidualnie dla każdego odcinka umacnianej drogi. Wyznaczoną 
przez Zamawiającego szerokość utwardzanego odcinka należy badań nie rzadziej niż co 30m. Długość i szerokość może 
różnić się o nie więcej niż ±5cm od wytycznych Zamawiającego dla danej drogi. Wtórny moduł odkształcenia należy 
badać co najmniej raz na każde 1000m2 wykonanej warstwy nawierzchni lecz jednocześnie należy wykonać co najmniej 
dwa badania dla każdego odcinka utwardzanej drogi. Badania laboratoryjne kruszyw i gruzu na zgodność z wymaganiami 
WT-4 2010 należy przeprowadzić co najmniej raz dla każdej partii dostaw oraz przy każdej zmianie dostawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) warstwy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lub z gruzu 
betonowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚCIIII    

 Cena wykonania 1m2 warstwy utwardzonej nawierzchni obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża z jego wyprofilowaniem i zagęszczeniem, 
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
− rozłożenie mieszanki, 
− zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZANEEEE    

Zestawienie norm do badań materiałów zawarte jest w dokumencie WT-4 2010. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE    
    

ST ST ST ST –––– 3: RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH 3: RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH 3: RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH 3: RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH    
    

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST    

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych związanych z  

1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST    

 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
na drogach wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST    

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót polegających na wyrównaniu, 
ponownym wyprofilowaniu i zagęszczeniu dróg gruntowych. 

1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. Nawierzchnia gruntowa naturalna - określenie w rozumieniu niniejszej ST jest równoznaczne z pojęciem 
„nawierzchnia gruntowa profilowana” według niżej podanej definicji: 
Nawierzchnia gruntowa profilowana - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych, w którym występujący grunt podłoża jest wyrównany i odpowiednio ukształtowany w profilu podłużnym i 
przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 

2. MATERIAŁY 2. MATERIAŁY 2. MATERIAŁY 2. MATERIAŁY     

Prace remontowe należy prowadzić na istniejącym gruncie z jego ewentualnym uzupełnieniem lub 
doziarnieniem, jeśli zajdzie taka konieczność (wymuszona np. problemami z zagęszczeniem). Część odcinków dróg 
objętych równaniem i profilowaniem może posiadać nawierzchnię umocnioną gruzem – prace należy prowadzić na tych 
odcinkach analogicznie jak na nawierzchni gruntowej. W razie potrzeby uzupełnienia gruzem lub tłuczniem prace te 
należy wykonać zgodnie z warunkami podanymi w ST – 2. 

3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    

 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni gruntowej profilowanej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− zrywarek lub pługów, kultywatorów do ewentualnego spulchnienia gruntów, 
− zgarniarek lub spycharek, do wstępnego wyrównania profilu podłużnego, 
− równiarek lub szablonów do wyprofilowania przekroju poprzecznego korony drogi, 
− walców statycznych, gładkich lub ogumionych, ewentualnie walców wibracyjnych lub płytowych zagęszczarek 

wibracyjnych, 
− przewoźnych zbiorników na wodę (drogowe, rolnicze itp.) wyposażonych w urządzenia do równomiernego  

i kontrolowanego rozpryskiwania wody. 

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    

 Grunt do uzupełnienia ubytków oraz gruz można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    

 W przypadku, gdy w podłożu drogi zalegają spoiste grunty, należy je spulchnić i rozdrobnić przy użyciu zrywarki 
lub sprzętu rolniczego (pługa lub kultywatora). Ostateczne wyrównanie korony drogi z nadaniem wymaganych spadków 
podłużnych i poprzecznych należy wykonać kolejnym przejściem równiarki lub przy użyciu szablonu. Przy profilowaniu 
nawierzchni gruntowej równiarkami zaleca się, aby długość jednorazowo profilowanego odcinka wynosiła co najmniej 
250 m. Po wyrównaniu i sprofilowaniu drogę gruntową należy zagęścić. Liczbę przejść sprzętu zagęszczającego 
potrzebną do wymaganego zagęszczenia gruntu należy ustalić doświadczalnie, np. na odcinku próbnym. Wyrównaną  
i wyprofilowaną nawierzchnię gruntową zagęszcza się przy wilgotności optymalnej. Jeżeli wilgotność gruntu jest niższa od 
wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. Jeżeli 
wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o 10% jej wartości, grunt należy osuszyć. Sposób osuszenia 
powinien być zaakceptowany przez Zamawiającego. Zagęszczenie wyprofilowanej nawierzchni gruntowej o przekroju 
daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi drogi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi 
się w kierunku jej osi. Zagęszczenie drogi gruntowej o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej krawędzi  
i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. Zagęszczenie należy uznać za 
dostateczne, gdy nie występują ślady po przejeździe sprzętu zagęszczającego. Nawierzchnia powinna być zagęszczona do 
wtórnego modułu odkształcenia nie mniejszego niż 100MPa, chyba, że Zamawiający wyznaczy niższą wartość modułu dla 
określonych odcinków dróg gruntowych. 
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6666. KONTROLA JAKOŚCI R. KONTROLA JAKOŚCI R. KONTROLA JAKOŚCI R. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTOBÓTOBÓTOBÓT    

Należy prowadzić ciągłe pomiary wykonywanej nawierzchni. W stosunku do zakresu prac podanego przez 
Zamawiającego nie dopuszcza się większych odchyleń niż ±5cm dla szerokości oraz ±10cm dla długości profilowanego 
odcinka. Pomiary szerokości należy prowadzić nie rzadziej niż co 30m. Badanie zagęszczenia należy przeprowadzić co 
najmniej raz na każde 2000m2 oraz minimum dwa razy dla każdego odcinka drogi. W przypadku większego zakresu 
robót Zamawiający może dopuścić pomiary zagęszczenia z wykorzystaniem płyty dynamicznej. Spadki poprzeczne 
(ustalane każdorazowo z Zamawiającym dla każdego z odcinków dróg) muszą być zachowane z tolerancją ±0,5%. Spadki 
należy badań nie rzadziej niż co 30m. 

7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wyrównanej, wyprofilowanej i zagęszczonej nawierzchni 
gruntowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚCIIII    

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni gruntowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZANEEEE    

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

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

podatnych 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE    
    

ST ST ST ST –––– 4: UMOCNIENIE NAWIERZCHNI DESTRUKTEM ASFALTOWYM 4: UMOCNIENIE NAWIERZCHNI DESTRUKTEM ASFALTOWYM 4: UMOCNIENIE NAWIERZCHNI DESTRUKTEM ASFALTOWYM 4: UMOCNIENIE NAWIERZCHNI DESTRUKTEM ASFALTOWYM    
    

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST    

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych związanych z  

1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST    

 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
na drogach wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST    

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót polegających na umocnieniu 
istniejącej nawierzchni destruktem asfaltowym. 

1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. Destrukt asfaltowy - jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, która jest uzyskiwana w wyniku frezowania warstw 
asfaltowych, rozkruszenia płyt wyciętych z nawierzchni asfaltowej, brył uzyskiwanych z płyt oraz z mieszanki mineralno-
asfaltowej odrzuconej lub będącej nadwyżką produkcji. 

2. MATERIAŁY 2. MATERIAŁY 2. MATERIAŁY 2. MATERIAŁY     

Do umocnienie dróg należy stosować destrukt asfaltowy o uziarnieniu 0/31,5 (warunek ten nie dotyczy 
destruktu, dostarczanego przez Zamawiającego). Zawartość zanieczyszczeń w destrukcie nie może być większa niż 1% 
(m/m), z uziarnienie nie może przekraczać tolerancji ±20%. Wykonawca zobowiązany jest posiadać potwierdzenie 
dostawcy, że stosowany destrukt nie zawiera lepiszcza smołowego ani innych substancji szkodliwych dla środowiska  
i zdrowia ludzi i zwierząt. Obowiązek wykonania badań nie dotyczy destruktu, który Wykonawca otrzyma od 
Zamawiającego. 

3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    

 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia nawierzchni destruktem asfaltowym powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− zrywarek lub pługów, kultywatorów do ewentualnego spulchnienia gruntów, 
− zgarniarek lub spycharek, do wstępnego wyrównania profilu podłużnego, 
− równiarek lub szablonów do wyprofilowania przekroju poprzecznego korony drogi, 
− walców statycznych, gładkich lub ogumionych, ewentualnie walców wibracyjnych lub płytowych zagęszczarek 

wibracyjnych. 

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    

Destrukt asfaltowy można przewozić dowolnymi środkami transportu, tak aby destrukt był zabezpieczony przed 
możliwością zanieczyszczenia i zmieszania z innymi materiałami. 

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    

Destrukt asfaltowy można układać przy temperaturze otoczenia powyżej 150C. Nie dopuszcza się rozkładania 
destruktu w czasie silnych wiatrów, podczas deszczu i w czasie zbyt niskiej temperatury otoczenia. Przed przystąpieniem 
do rozkładania destruktu asfaltowego należy wyrównać, ponownie wyprofilować i odpowiednio zagęścić istniejącą 
nawierzchnię. Górna warstwa pod umocnieniem z destruktu powinna być zagęszczona do wtórnego modułu 
odkształcenia nie mniejszego niż 120MPa. Nierówności podłoża pod destrukt nie powinny przekraczać 10mm. W razie 
potrzeby należy uzupełnić ubytki i nierówności w podłożu. Destrukt należy rozkładać w jednej warstwie tak, aby po 
zagęszczeniu uzyskać docelową grubość co najmniej 5cm. Podłoże i warstwa z destruktu musi charakteryzować się 
poprawnymi spadkami poprzecznymi, które należy indywidualnie ustalać z Zamawiającym dla każdego odcinka 
umacnianej drogi. Zagęszczenie warstwy destruktu należy prowadzić stalowymi walcami wibracyjnymi lub ogumionymi o 
masie 3-6 ton. Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi w przypadku nawierzchni o przekroju 
daszkowym. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 
pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku górnej krawędzi. Grubość ostateczna nawierzchni po 
zagęszczeniu nie powinna być mniejsza niż 5 cm 

6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTROBÓTROBÓTROBÓT    

Należy prowadzić ciągłe pomiary wykonywanej nawierzchni. W stosunku do zakresu prac podanego przez 
Zamawiającego nie dopuszcza się większych odchyleń niż ±5cm dla szerokości oraz ±10cm dla długości profilowanego 
odcinka. Pomiary szerokości należy prowadzić nie rzadziej niż co 30m. Spadki poprzeczne (ustalane każdorazowo z 
Zamawiającym dla każdego z odcinków dróg) muszą być zachowane z tolerancją ±0,5%. Spadki należy badań nie 
rzadziej niż co 30m. 
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7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) umocnionej nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚCIIII    

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni gruntowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża, 
− rozłożenie i zagęszczenie destruktu asfaltowego, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZANEEEE    

Nie występują. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE    
    

ST ST ST ST –––– 5: ŚCINKA I PROFILOWANIE POBOCZY GRUNTOWYCH 5: ŚCINKA I PROFILOWANIE POBOCZY GRUNTOWYCH 5: ŚCINKA I PROFILOWANIE POBOCZY GRUNTOWYCH 5: ŚCINKA I PROFILOWANIE POBOCZY GRUNTOWYCH    
    

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST    

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych związanych z  

1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST    

 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
na drogach wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST    

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót polegających na ścince i profilowaniu 
poboczy gruntowych przy drogach publicznych. 

1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. 1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. 

1.4.3. 1.4.3. 1.4.3. 1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem drogowym. 

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    

Do ewentualnego uzupełniania ubytków na poboczach należy stosować grunty niewysadzinowe, w górną warstwę 
o grubości 5cm należy wykonać z gruntu roślinnego, umożliwiającego obsianie mieszanką traw. 

3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    

 Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych, 
− równiarek z transporterem (ścinarki poboczy), 
− równiarek do profilowania, 
− ładowarek czołowych, 
− walców, 
− płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 
− przewoźnych zbiorników na wodę. 

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    

 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych 
przeznaczonych do przewozu gruntu. 

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    

 Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym. Ścinanie 
poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z ustalonym z Zamawiającym 
spadkiem poprzecznym. Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład. Miejsce 
odkładu należy uzgodnić z Zamawiającym. Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, 
doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić. Pobocze powinno być zagęszczone do wtórnego 
modułu odkształcenia co najmniej 80MPa. W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach 
należy je uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane. Miejsce, 
w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, doprowadzić do wilgotności 
optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę nowego materiału. Do uzupełniania można używać gruntu, pozyskanego  
z dokopów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTROBÓTROBÓTROBÓT    

W czasie prac należy wykonywać pomiary szerokości i spadków poprzecznych poboczy. Szerokość nie może różnić się  
o więcej niż 5cm od szerokości ustalonej z Zamawiającym dla poszczególnych odcinków dróg. Spadki poprzeczne muszą 
być zachowane z tolerancją ±1,0%. Zagęszczenie należy badać co najmniej raz na każde 100mb pobocza. 

7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) naprawionego pobocza gruntowego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚCIIII    

    Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża, 
− odwiezienie gruntu na odkład, 
− dostarczenie materiału uzupełniającego, 
− rozłożenie materiału, 
− zagęszczenie poboczy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZANEEEE    

1.  PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
2.  BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
3.  BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE    
    

ST ST ST ST –––– 6: WYKONANIE RO 6: WYKONANIE RO 6: WYKONANIE RO 6: WYKONANIE ROWU ODWADNIAJĄCEGOWU ODWADNIAJĄCEGOWU ODWADNIAJĄCEGOWU ODWADNIAJĄCEGO    
    

1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP1. WSTĘP    

1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST1.1. Przedmiot ST    

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych związanych z  

1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST1.2. Zakres stosowania ST    

 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
na drogach wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST1.3. Zakres robót objętych ST    

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla robót polegających na wykonaniu rowów 
odwadniających przy drogach. 

1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe1.4. Określenia podstawowe    

1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. 1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 50 cm, który zbiera i odprowadza wodę z korony drogi. 

2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY2. MATERIAŁY    

 Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT3. SPRZĘT    

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
− koparek podsiębiernych, 
− spycharek lemieszowych, 
− równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 
− urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
− zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 

4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT4. TRANSPORT    

 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT5. WYKONANIE ROBÓT    

 W miejscach wskazanych przez Zamawiającego należy wykonać wykopy o głębokości co najmniej 0,5m  
z nachyleniem skarp 1:1,5. Grunt z wykopów należy odwieźć po za miejsce robót. Wykonując rowy należy również 
wyprofilować pobocza o szerokości wskazanej przez Zamawiającego (lecz nie mniejszej niż 0,5m), ukształtowane ze 
spadkiem ok. 6% w stronę rowu. Pobocza należy wyrównać i zagęścić zgodnie z wymaganiami ST – 5. Jeśli Zamawiający 
nie będzie chciał inaczej, to powierzchnię poboczy, skarp wykopu oraz dna rowu należy obsiać mieszanką traw. Pod 
nasiona traw należy rozłożyć ziemię urodzajną o grubości ok. 3cm. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to przed wykonaniem 
wykopów należy wyciąć krzaki i drzewa, które znalazłyby się w miejscu budowanego rowu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓTROBÓTROBÓTROBÓT    

Należy przeprowadzić wizualną kontrolę wykonanych rowów z pomiarem nachylenia skarp i głębokości rowu. Głębokość 
nie może być mniejsza niż 0,5m chyba, że wymagać tego będą warunki terenowe (zachowanie nachylenia skarp) i 
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę głębokości rowu. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się również zwiększenie 
nachylenia skarp (lecz nie więcej niż 1:1). W przypadku budowy skarp o nachyleniu 1:1 ich powierzchnię należy umocnić 
betonowymi płytami ażurowymi 60x40x8cm. 

7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT7. OBMIAR ROBÓT    

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego rowu. 

8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT8. ODBIÓR ROBÓT    

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚC9. PODSTAWA PŁATNOŚCIIII    

 Cena wykonania 1 m wykonania rowu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,    
− oznakowanie robót,    
− wycinkę drzew i krzewów jeśli będzie konieczna,    
− wykonanie wykopu i profilowanie rowu,    
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− odwiezienie urobku,    
− roboty wykończeniowe – obsiew trawą,    
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.    

10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZAN10. PRZEPISY ZWIĄZANEEEE    

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
 

 


