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CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
 
� Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, 

Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537. 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106  

poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 
1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 
2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika 

budowy, montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108  poz. 953). 
� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 

z późniejszymi zmianami). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesień 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 
wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz program funkcjonalno-uŜytkowego. 
� Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia  

5 listopad 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
� Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające 

rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów 
według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 
� Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na usługi. 
� Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu przyjęcia 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury udzielania 
zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług pocztowych. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z utwardzeniem terenu. 
1.2. Inwestor 
Inwestorem bezpośrednim planowanej inwestycji jest Gmina Oleśnica. 
1.3. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, 
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji robót. 
1.5. 0kreślenia podstawowe 
- Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
  robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 
- Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. 
- Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z 
   dokumentacją projektowo - kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego 
-  Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
   przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót 
   lub innych spraw. 
-  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
   projektowej. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca powinien wykonać pracę kompletnie i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi Polskimi 
Normami i przepisami, wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi. 
Wykonawca musi brać pod uwagę wszystkie trudności, wynikające z usytuowania budowy i 
podłączenia sieci do instalacji pracujących. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, wynikłe z wykonywania przez niego robót, a 
takŜe za skutki wynikające z nieprzestrzegania przepisów lub obowiązujących norm i 
regulaminów przez siebie i podległe mu jednostki. 
Powstałe szkody Wykonawca na własny koszt musi usunąć i we własnym zakresie 
dokonać stosownych napraw. Dotyczy to tak terenu inwestycji jak i dróg publicznych. 
Wszystkie materiały budowlane muszą odpowiadać wymogom technicznych, stawianym w 
Specyfikacji Technicznej i mieć określone źródło pochodzenia, co będzie przedmiotem 
akceptacji lub odrzucenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie zobowiązany do udowodnienia właściwego wykonania robót 
budowlanych przez wykonanie stosownych prób i badań, zakończonych odbiorami 
technicznymi. 
Odpowiedzialny za organizację stosownych odbiorów technicznych jest Wykonawca, który 
ponosi teŜ ewentualne ich koszty, chyba Ŝe umowa z Inwestorem stanowi inaczej. 
W zakresie dostawy maszyn, urządzeń i pozostałego wyposaŜenia, Wykonawca musi 
uzyskać akceptację Inwestora, udowadniając, Ŝe proponowane urządzenia spełniają 
wszystkie wymogi Specyfikacji Technicznej i wymienionych w niej norm oraz, Ŝe 
proponowani producenci są znanymi wytwórcami tych urządzeń i posiadają wystarczające 
doświadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowodnienia tego faktu, na Ŝądanie Inwestora, 
Wykonawca moŜe być zobowiązany do przedstawienia list referencyjnych producentów 
wskazanych urządzeń. 
1.7. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu placu budowy do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy i urządzenia znajdujące się na placu 
budowy Wykonawca odtworzy i naprawi na własny koszt. 
1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez zamawiającego 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące 



dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach w 
poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, 
 a o ich wykryciu naleŜy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieŜności, opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne specyfikacją 
techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być uwaŜane za wielkości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy 
materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej to naleŜy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie 
materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy 
obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
1.9. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 
zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu zaplecza i robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, wygrodzenie 
stref, tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 
1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 
-zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
 bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
-przekroczeniem norm hałasu, 
-moŜliwością powstania poŜaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 
przepisami ochrony środowiska obciąŜają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i 
gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 
1.11. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno administracyjnych 
i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe uŜyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania- materiału na 
środowisko. 
1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za 
urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w 
harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełoŜenia instalacji 
podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze 



rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
1.14. Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciąŜonych pojazdów i ładunków. 
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
1.15.1. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy przestrzegać zaleceń zawartych 
w n/w rozporządzeniach, a w szczególności: 
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn.19 marca 1954 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników  Dz.U.nM3,poz51 
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn. 20 marca 1954r 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze Ŝurawi (Dz.U. Nr 15, póz. 58) 
Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954 r.  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy uŜytkowaniu butli z gazami spręŜonymi, 
skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U. nr 29, póz. 115, z późniejszymi 
zmianami) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy 
przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz.U. Nr 5, póz. 25) 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28 
marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, póz. 93) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, póz. 844, z 
późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, póz. 912) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.10 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, póz. 
313, z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 27 kwietnia 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, póz. 470) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, póz. 1263) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10. 2002 r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania maszyn 
przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, póz. 1596) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa   i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.12 marca 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 49, póz. 414) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 31 marca 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 80, poz. 725) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz.U. Nr 151, póz. 1256) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn.10 kwietnia 2003 r. w sprawie 
zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 
91, póz. 858) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac 
wzbronionych młodocianym (Dz.U. Nr 80, poz.500, z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac 
szczególnie uciąŜliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, póz. 545, z 
późniejszymi zmianami) 



Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i 
przyczyn wypadku przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŜe zakresu 
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, póz. 744) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania 
kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (DZ. U. Nr 
79, póz. 849, z późniejszymi zmianami) 
1.15.2. Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy przestrzegać zaleceń zawartych 
w w/w rozporządzeniach, a w szczególności: 
a) Obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej 
specjalności budowlanej w sposób zabezpieczający przed wypadkiem, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp i wytycznymi udzielonymi przez przełoŜonego ma 
brygadzista. 
b) NaleŜy zatrudniać pracowników, posiadających kwalifikacje odpowiednie do danego 
stanowiska pracy, dopuszczonych do określonej pracy orzeczeniem lekarskim, po 
wstępnym przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
c) Przed przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z programem pracy i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania oraz wyposaŜenia w odpowiednią 
odzieŜ roboczą i ochronną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Pracownicy i inne osoby, przebywające na terenie budowy, naraŜone na urazy 
mechaniczne, wibracje, poraŜenie prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia itp. 
szkodliwe czynniki i zagroŜenia związane z wykonywaną pracą, powinni być zaopatrzeni 
w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ochronny powinien posiadać stosowne atesty i 
instrukcje uŜytkowania, przechowywania i konserwacji. 
d) Na budowie winna znajdować się przenośna apteczka. 
e) Na budowie w widocznym miejscu powinien być wywieszony wykaz adresów i telefonów 
najbliŜszego punktu lekarskiego, straŜy poŜarnej i najbliŜszego posterunku policji, a takŜe 
informacja o najbliŜszym punkcie telefonicznym. 
f) Teren, na którym prowadzone będą prace naleŜy ogrodzić i oznakować, wysokość 
ogrodzenia -1,5m. KaŜdorazowo wyznaczać miejsca postojowe pojazdów 
mechanicznych. 
g) Miejsca pracy, drogi na placu, dojścia i dojazdy powinny być w czasie wykonywania 
robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami (przy niedostatkach światła 
dziennego w nocy i o zmroku - oświetlenie sztuczne). Punkty świetlne na terenie 
powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały odczytanie tablic oraz znaków 
ostrzegawczych i sygnalizacyjnych. 
h) Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów. Miejsca te 
powinny być zorganizowane w sposób zapobiegający wywróceniu się, zsunięciu lub rozsunięciu 
składowanych materiałów i elementów. Opieranie składowanych materiałów o płoty, słupy linii 
napowietrznych, budynki wznoszone - jest zabronione. 
Odległości stosów składowanych materiałów winny wynosić nie mniej niŜ 0,75 m od 
ogrodzeń i zabudowań, między stosami pozostawić przejścia min. 1,0 m. Miejsce 
składowania winno być wyrównane do poziomu. Materiały drobnicowe układać w stosy 
do 2,0 m wysokości (wysokość dostosować do rodzaju materiału), stosy materiałów w 
workach układać krzyŜowo do 10 warstw. Układanie prefabrykatów -zgodnie z instrukcją 
producenta. Wyciąganie materiałów ze spodu stosów lub podkopywanie ich jest zabronione. 
Wchodzenie i schodzenie ze stosów - wyłącznie przy pomocy drabin lub schodów 
i) Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi itp. 
przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi lub nad kabiną kierowcy jest Zabronione 
Na czas tych czynności kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę. PrzewoŜenie osób 
na lub obok ładunku jest zabronione. 
j) Operatorzy maszyn budowlanych i pojazdów powinni posiadać stosowne uprawnienia 
do ich obsługi. Operatorom nie wolno opuszczać stanowiska pracy w trakcie pracy 
urządzenia i bez zabezpieczenia go przed przesunięciem, upuszczeniem ładunku lub 
dostępem osób nieuprawnionych. Operator powinien zatrzymać urządzenie (wyłączyć 
dopływ energii) w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niesprawności maszyny 
(urządzenia). Zabrania się wznowienia pracy urządzeń bez naprawy i kontroli ich 
sprawności. Kontrola sprawności dotyczy równieŜ sprzętu nowego. Stosować sprzęt 
odpowiadający stosownym normom i posiadający właściwe atesty, nie powodować 



przeciąŜania elementów maszyn, lin, łańcuchów itp. Dopuszczalne obciąŜenia i udźwigi 
oznaczyć wyraźnie, w sposób trwały, w widocznych miejscach. 
k)Prowadzenie robót, jeŜeli istnieje moŜliwość obalenia części konstrukcji przez wiatr, jest 
zabroniona. Nie prowadzić robót w czasie burzy i przy wietrze przekraczającym 10 
m/sek. Na czas złej pogody zabezpieczyć maszyny, urządzenia i wznoszone 
konstrukcje. Usunąć ludzi i sprzęt ze stref zagroŜonych. 
l) Na budowie naleŜy zapewnić moŜliwość przygotowania napojów, przebrania się 
pracowników i udostępnić toaletę. Wodę do picia naleŜy dostarczać w ilości 20 l/osobę 
(do celów higieniczno-sanitarnych). 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
1.16. Obiekty sąsiadujące z placem budowy: 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób, który nie będzie kolidował i zakłócał 
normalnego trybu pracy na terenie działek sąsiednich. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać 
teren budowy w stanie niezakłócającym ruchu na przyległym terenie i na drogach dojazdowych. 
1.17. Zaplecze placu budowy: 
Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie zaplecze socjalne dla swoich pracowników, 
zlokalizowane w miejscu niekolidującym z tokiem prowadzonych robót. Zaplecze to powinno być 
wykonane i utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z §§ 52 do 61 
Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montaŜowych i 
rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, póz. 93) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 
129, póz. 844, z późniejszymi zmianami) a takŜe z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
26 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 
1.18. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 
robót przez zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 
odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
1.19. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Podczas realizacji inwestycji, będącej przedmiotem niniejszej specyfikacji, Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania Polskich Norm (a w szczególności wymienionych w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21.06.1994 r. w 
sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, 
gospodarki przestrzennej, komunalnej oraz geodezji i kartografii, Dz. U. Nr 84, poz.387, 
zmiana Dz. U. z 1995 r. Nr 45, póz. 235, Dz. U. z r. 1999, Nr 22, póz. 209 oraz Dz. U. z 
r.2001, Nr 38, póz. 456) i Norm BranŜowych, przepisów obowiązujących w Polsce oraz 
działać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz etyki zawodowej. W niniejszej 
Specyfikacji Technicznej przedstawiono wykaz waŜniejszych Polskich Norm i Norm 
BranŜowych. Fakt nie wymienienia z tytułu jakiegokolwiek dokumentu (normy, zarządzenia, 
rozporządzenia itp.) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego stosowania. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie ich wykorzystania. 
W trakcie prowadzenia robót budowlanych stosować naleŜy zalecenia następujących ustaw i 
rozporządzeń: 
Prawo budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 
późniejszymi zmianami) 
Kodeks pracy - ustawa z dn. 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr21, póz. 94 z 



późniejszymi zmianami) 
Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy - z dn. 6 marca 1981 r. Dz. U. z 2001 r. Nr 12, 
póz. 1362 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej - z dn. 24.08 1991 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, póz. 
1229 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa o badaniach certyfikacji - z dn. 3 kwietnia1993 r. (Dz. U. Nr55, póz. 250, z 
późniejszymi zmianami) 
Ustawa o dozorze technicznym - z dn. 21 grudnia 2000 r.(Dz. U. Nr 122, póz. 1321, z 
późniejszymi zmianami) 
Ustawa o odpadach - z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz.628, z późniejszymi 
zmianami) 
Ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 
o zmianie niektórych ustaw - z dn. 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, póz. 1085,z 
późniejszymi zmianami) 
Ustawa o systemie oceny zgodności z dn.30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166, póz. 1360, 
z późniejszymi zmianami) 
Ustawa o normalizacji - z dn. 12 września 2002 r. (Dz. U. Nr 169,poz. 1386) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.21 Iutego1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, póz. 133) 
Rozporządzenie Ministra spraw wewnętrznych i administracji z dn. 24 września 1998 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz. U. Nr126.poz.839) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegają- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16.07.2002 r. w sprawie 
rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, 
póz. 1021, z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i 
niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub Ŝrących 
(Dz. U. Nr 63, póz. 572) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r. 
w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. 
Nr 45, póz. 454, z późniejszymi zmianami) 
1.20. RównowaŜność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w 
dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie 
normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom wykonania, pod 
warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
1.21. Wymagania materiałowe 
Oprócz zgodności z normami, wszystkie zastosowane materiały i towary muszą być 
stosowane zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostały wyprodukowane przez 
Producenta, zaś wykonawstwo winno być staranne i odpowiadać zasadom sztuki 
budowlanej. W przypadku braku norm, Wykonawca przedłoŜy do zatwierdzenia InŜynierowi 
budowy swoje własne katalogi lub katalogi dostawców. 
Wszystkie materiały wykorzystywane do realizacji robót powinny być fabrycznie nowe. 
Za wszystkie wbudowane materiały odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
Przepisy związane: 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanej sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, póz. 637) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, póz. 728) 



Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. u. Nr 107, póz. 679, z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r., w sprawie systemów 
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów ich oznaczania znakowaniem 
CE(Dz. U. Nr 209, póz. 1779) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów 
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, póz. 
1595) 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich 
wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji 
technicznej i dokumentacji projektowej. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Dokumentacja projektowa umoŜliwia pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
JeŜeli dokumentacja przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim zamierzeniu, co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału lub w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 
być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji i warunkach 
umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 
robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz 

przepisami BHP. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na własny koszt usuwać wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 
budowy. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 
5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 



dokumentacji i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy 
przez Wykonawcę. Jest on równieŜ upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 
Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. 
Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montaŜowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich częstotliwość 
są określone w normach i wytycznych. 
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować moŜna wytyczne krajowe lub inne 
procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, lub Aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
określoną powyŜej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W przypadku materiałów dla 
których w/w dokumenty nie są wymagane^ kaŜda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wszystkie w/w dokumenty naleŜy przedstawić zamawiającemu. 
6.3. Dokumenty budowy 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy powinny być przedłoŜone Zamawiającemu do 
ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Dokument budowy takie jak: protokół przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z 
osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru 
robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie 
dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Przedmiar robót 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
7.2. Opracowanie przedmiaru 
Opracowanie przedmiaru winno składać się z: 
Karty tytułowej, 
Spisu działów przedmiaru robót, 
Tabeli przedmiaru robót. 
 
 



7.3. Karta tytułowa 
Karta tytułowa powinna zawierać: 
Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 
W zaleŜności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy 
i kody grup, klas, kategorii robót 
Adres obiektu budowlanego 
Nazwę i adres zamawiającego 
Datę opracowania 
7.4. Spis działów 
Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. W 
przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów naleŜy objąć 
dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca 
przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów. 
7.5. Tabele przedmiaru 
Tabela przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z 
wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego 
rozliczania. 
7.6. Pozycje przedmiaru 
Dla kaŜdej pozycji przedmiaru robót naleŜy podać następujące informacje: 
numer pozycji przedmiaru, 
kod pozycji przedmiaru, 
numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 
wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 
nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji 
przedmiarowej, 
jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, 
ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 
Ilość jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie 
rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
7.7. Obmiar robót 
Obmiar przedmiaru powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy 
sporządzaniu przedmiaru robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 
a. odbiór końcowy 
b. odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego powinna być stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien 
nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru 
końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru 
końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót 



uzupełniających i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w poszczególnych 
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań 
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty 
odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół 
odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych 
z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 
karty gwarancyjne urządzeń. 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór 
pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 
uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w dokumentacji i specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2013 r poz. 1409) - Prawo Budowlane 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST- 2 – NAWIERZCHNIA Z ASFALTU kod CPV 45233223 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego. 
1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) jest materiałem pomocniczym do  opracowania 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. 
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawcę dla potrzeb budowy, 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Zakładową kontrolę produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] 
punkt 8.4.1.5. 
 Podbudowę z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do 
KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu 
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria  
ruchu 

Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-6 

AC16P, AC22P 

AC16P, AC22P, AC32P 

AC16P, AC22P, AC32P 

 



1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw słuŜących do 
przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu pojazdów na podłoŜe. 

1.4.2. Podbudowa – główny element konstrukcyjny nawierzchni, który moŜe być ułoŜony w jednej 
lub kilku warstwach. 

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

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze 
względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32. 

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

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

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

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

1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 

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

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

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

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

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

1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 

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

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

dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego 
zobowiązany), 

IRI       – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik 
równości, 

MOP   – miejsce obsługi podróŜnych.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 
pkt 1.5. 



2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

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

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

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    
ruchu ACP asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 AC16P, AC22P 50/70 __ 

KR3 – KR4 AC16P, AC22P, 
 AC32P 

35/50, 50/70,  
wielorodzajowy-35/50, 50/70 

PMB 25/55-60 

KR5 - KR6 AC16P, AC22P, 
 AC32P 

35/5, 50/70, 
wielorodzajowy-35/50, 50/70 

PMB 25/55-60 

 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  
Polimeroasfalty  powinny spełniać wymagania podane  w tablicy 4. 

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

Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu 
  badania 50/70 35/50 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 35-50 
2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 50-58 
3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niŜ 
°C PN-EN 22592 [62] 230 240 

4 Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niŜ 

% m/m PN-EN 12592 [28] 99 99 

5 Zmiana masy po starzeniu 
(ubytek lub przyrost),  
nie więcej niŜ 

% m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,5 

6 Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niŜ 

% PN-EN 1426 [21] 50 53 

7 Temperatura mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niŜ 

°C PN-EN 1427 [22] 48 52 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niŜ 
% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2 

9 Wzrost temp. mięknienia po 
starzeniu, nie więcej niŜ 

°C PN-EN 1427 [22] 9 8 

10 Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niŜ 

°C PN-EN 12593 [29] -8 -5 

 
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltów modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltów) wg PN-EN 

14023 [59] 

Wymaganie 
podstawow

e 
Właściwość Metoda 

badania Jednostka 

Gatunek asfaltu modyfikowanego 
polimerami (PMB) 

25/55 – 60 
wymaganie klasa 

1 2 3 4 5 6 

Konsystencj
a w 
pośrednich 
temperatu-
rach 
eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  
w 25°C PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3 

Konsystencj Temperatura PN-EN 1427 [22] °C ≥ 60 6 



a  w 
wysokich  
temperatu-  
rach eksplo-
atacyjnych 

mięknienia 

Kohezja 

Siła rozciągania 
(mała prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13589 
[55]      PN-EN 

13703 [57] 
J/cm2 ≥ 2 w 5°C 3 

Siła rozciągania 
w 5°C (duŜa 
prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13587 
[53]      PN-EN 

13703 [57] 
J/cm2 NPDa 0 

Wahadło Vialit 
(metoda 
uderzenia) 

PN-EN 13588 
[54] J/cm2 NPDa 0 

Stałość kon- 
systencji 
(Odporność  
na starzenie 
wg PN-EN 
12607-1  
lub -3 [31] 

Zmiana masy  % ≥ 0,5 3 
Pozostała 
penetracja PN-EN 1426 [21] % ≥ 40 3 

Wzrost tem-
peratury 
mięknienia 

PN-EN 1427 [22] °C ≤ 8 3 

Inne 
właściwości 

Temperatura 
zapłonu 

PN-EN ISO 2592 
[63] °C ≥ 235 3 

 
1 2 3 4 5 6 

Wymagania 
dodatkowe 

Temperatura 
łamliwości 

PN-EN 12593 
[29] °C ≤ -12 6 

Nawrót 
spręŜysty w 
25°C 

PN-EN 13398 
[51] % ≥ 50 5 

Nawrót 
spręŜysty w 
10°C 

  NPDa 0 

Zakres 
plastyczności 

PN-EN 14023 
[59] Punkt 5.1.9 

°C TBRb 1 

Stabilność 
magazynowania
. RóŜnica 
temperatur 
mięknienia 

PN-EN 13399 
[52] 

PN-EN 1427 [22] 
°C ≤ 5 2 

Stabilność 
magazynowania
. RóŜnica 
penetracji 

PN-EN 13399 
[52] 

PN-EN 1426 [21] 
0,1 mm NPDa 0 

Spadek 
temperatury 
mięknienia po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607-1  
lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 
[31] 

PN-EN 1427 [22] 
°C TBRb 1 

Nawrót 
spręŜysty w 
25°C po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607-1  
lub -3 [31] 

PN-EN 12607-1 
[31] 

PN-EN 13398 
[51] 

% 

≥ 50 4 

Nawrót 
spręŜysty w 
10°C po 
starzeniu wg 
PN-EN 12607-1  
lub -3 [31] 

NPDa 0 

a NPD – No Performance Determined (właściwość uŜytkowa nie określana) 
b TBR – To Be Reported (do zadeklarowania) 

 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposaŜonych 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 wyposaŜonym w system grzewczy 
pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością  ± 5°C. Zaleca się wyposaŜenie 
zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zuŜycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. NaleŜy 
unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz 
unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów róŜnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem 
zwykłym. 
2.3. Kruszywo  
 Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego naleŜy stosować kruszywo według PN-EN 
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i 
wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablica 4, 5, 6, 
6a, 7. 
 Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. PodłoŜe 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposaŜonych w urządzenia do aeracji. 
2.4. Środek adhezyjny 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki 
mineralno-asfaltowej na działanie wody, moŜna zastosować środek adhezyjny, tak aby dla 
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11 [34], 
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. 
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłuŜnych i poprzecznych z tego 
samego materiału wykonywanego w róŜnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia róŜnych 
materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją 
ograniczającymi, naleŜy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 

technicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

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

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi naleŜy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni  naleŜy stosować  kationowe emulsje 
asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami według PN-EN 13808 [58] i WT-3 
Emulsje asfaltowe 2009 [66] punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 
 Emulsję asfaltową moŜna składować w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie naleŜy nalewać emulsji do opakowań i zbiorników 
zanieczyszczonych materiałami mineralnymi.  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
[1] pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 



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

– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– walce ogumione 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 4. 
4.2. Transport materiałów  
 Asfalt i polimeroasfalt naleŜy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach 
izolowanych i zaopatrzonych w urządzenia umoŜliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory 
spustowe. 

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

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

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

Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy  dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi 
w zaleŜności 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 uŜywanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilŜania tych 
powierzchni moŜna uŜywać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16P, AC22P, AC32P). 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 
6. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 7, 8, 9.  

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 
warstwy podbudowy dla ruchu KR1÷KR6 [65] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 
Właściwość AC16P 

KR1-KR2 
AC22P 

KR1-KR2 
AC16P 

KR3-KR6 
AC22P 

KR3-KR6 
AC32P 
KR3-KR-6 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do od do od do 
45 - - - - - - - - 100 - 

31,5 - - 100 - - - 100 - 90 100 
22,4 100 - 90 100 100 - 90 100 65 90 
16 90 100 65 93 90 100 65 90 - - 

11,2 70 92 - - 65 85 - - - - 
8 50 85 42 72  76 42 68 33 53 
2 25 50 15 45 25 50 15 45 10 40 

0,125 5 13 5 13 4 12 4 12 4 12 
0,063 4 10 4 10 2,0 8 4 8 3 7 



Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin4,2 Bmin4,0 Bmin4,0 Bmin3,8 Bmin3,6 

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy załoŜonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. JeŜeli 
stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza 

podaną wartość naleŜy pomnoŜyć przez współczynnik α  według równania:  

d

650,2

ρ
α =  

Tablica 7. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla 
ruchu  KR1 ÷ KR2 [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania 

wg PN-EN  
13108-20 [48] 

Metoda i warunki badania AC16P AC22P 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax  8,0 

Vmin  4,0 
Vmax  8,0 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 

VFBmin 50 

VFBmin 74 

VFBmin 50 

VFBmin 74 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń 

PN-EN 12697-8 [33],  
p. 5 VMAmin 14 VMAmin 14 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

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

jednym cyklem 
zamraŜania, a) 

badanie w 25°C 

ITSR70 ITSR70 

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w 
załączniku 1. 

Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla 
ruchu KR3 ÷ KR4  [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg 

PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16P 
AC22P 
AC32P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22 [38], metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-20, 

D.1.6,60°C, 10 000 cykli 

WTSAIR 1,0 

PRDAIR deklar 

WTSAIR 1,0 

PRDAIR deklar 

Odporność na 
działanie wody 

 
C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

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

cyklem zamraŜania,  
badanie w 25°C b) 

ITSR70 ITSR70 

a) Grubość płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm. 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w 

załączniku 1. 

Tablica 9.  Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla 
ruchu KR5 ÷ KR6  [65] 

Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg 

PN-EN  
13108-20  [48] 

Metoda i warunki badania AC16P AC22P 
AC32P 

Zawartość wolnych 
przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 
2×75 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin 4,0 

Vmax 7,0 
Vmin 4,0 
Vmax 7,0 

Odporność na 
deformacje trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 

PN-EN 12697-22 [38], metoda B  
w powietrzu,  

WTSAIR 0,6 

PRDAIR deklar 

WTSAIR 0,6 

PRDAIR deklar 



P98-P100 PN-EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 
000 cykli 

Odporność na działanie 
wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

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

jednym cyklem zamraŜania,  
badanie w 25°C b) 

ITSR70 ITSR70 

a) Grubość płyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 [65] w 

załączniku 1. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową naleŜy 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 takŜe 
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania 
składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o róŜnym 
uziarnieniu lub pochodzeniu naleŜy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe naleŜy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, 
z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie Ŝądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. 
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moŜe przekraczać 
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu 
drogowego 35/50  
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 
mieszanki mineralnej nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30°C od najwyŜszej temperatury 
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najniŜsza temperatura dotyczy 
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyŜsza temperatura 
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Tablica 10. NajwyŜsza i najniŜsza temperatura mieszanki AC [65] 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
[°C] 

Asfalt 35/50 
Asfalt 50/70 

Wielorodzajowy 35/50 
Wielorodzajowy 50/70 

PMB 25/55-60 

od 155 do 195 
od 140 do 180 

od 155 do 195 
od 140 do 180 

od 140 do 180 
 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 
skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj 
składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem dopuszczalnych róŜnic ich składu: 
- zawartość lepiszcza: 0,3% (m/m), 
- zawartość kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 
- zawartość wypełniacza: 1,0% (m/m). 
5.4. Przygotowanie podłoŜa 
 PodłoŜe (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 

Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwę podbudowy, nie powinny przekraczać 
wartości podanych w tablicy 11. 

Tablica 11. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego 
(pomiar łatą 4-metrową lub równowaŜną metodą)  



 
Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoŜa pod warstwę 

podbudowy [mm] 
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i 

wyłączania 12 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 
12 

G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania, 
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza 

 
12 

Z, L, D Pasy ruchu 15 

 
JeŜeli nierówności  są większe niŜ dopuszczalne, to naleŜy wyrównać podłoŜe. 

 Rzędne wysokościowe podłoŜa oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoŜa powinien być 
zapewniony odpływ wody. 
 Wykonane w podłoŜu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w 
betonie asfaltowym) naleŜy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 
właściwościach zbliŜonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 
powierzchnia podłoŜa powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podłoŜu naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według 
norm lub aprobat technicznych. 
5.5. Próba technologiczna 
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności InŜyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu naleŜy zaprogramować 
otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań 
naleŜy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu 
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na moŜliwą segregację kruszywa. 
 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki naleŜy zgromadzić w 
silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań naleŜy pobierać ze skrzyni samochodu 
zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27 [39]. 
 Na podstawie uzyskanych wyników InŜynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 
próbnego. 
5.6. Odcinek próbny 
 Przed przystąpieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego Wykonawca wykona 
odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków 
zagęszczania.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z InŜynierem. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 50 m. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien uŜyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza 
stosować do wykonania podbudowy. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez InŜyniera 
technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
5.7. Połączenie międzywarstwowe 
 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzaleŜnione od zapewnienia połączenia 
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciąŜenia nawierzchni ruchem. 
 PodłoŜe powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między 
warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoŜa (np. podbudowa z kruszywa niezwiązanego lub 
związanego), przed ułoŜeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno być wykonane 
w ilości podanej w tablicy 12. 

Tablica 12. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoŜa 

Układana warstwa asfaltowa 
PodłoŜe pod warstwę asfaltową 

Ilość pozostałego 
lepiszcza [kg/m2 ] 

Podbudowa z betonu Podbudowa tłuczniowa 0,7 - 1,0 



asfaltowego Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

0,5 - 0,7 

Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego spoiwem 

0,3 - 0,51)  
0,7 - 1,02)  

1) zalecana emulsja o pH >4 
2) zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu uzyskania membrany 

poprawiającej połączenie oraz zmniejszającej ryzyko spękań odbitych 
Skrapianie podłoŜa naleŜy 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 naleŜy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.  
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową moŜna wbudowywać na podłoŜu przygotowanym zgodnie z 
zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podłoŜa pod rozkładaną warstwę nie moŜe być niŜsza niŜ  +5°C. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową naleŜy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niŜsza od temperatury 
podanej w tablicy 13. Temperatura otoczenia moŜe być niŜsza w wypadku stosowania ogrzewania 
podłoŜa. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego 
wiatru (V > 16 m/s). 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniŜającym 
temperaturę mieszania i wbudowania naleŜy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia. 
Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2m podczas wykonywania warstw 
asfaltowych 

Rodzaj robót 
Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 

przed przystąpieniem do robót w czasie robót 

Warstwa podbudowy 0 + 5 

Właściwości wykonanej warstwy podbudowy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14. 

Tablica 14. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar mieszanki 

Projektowana 
grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik zagęszczenia  
[%] 

Zawartość wolnych 
przestrzeni w warstwie 

[%(v/v)] 

AC16P,  KR1÷KR2  5,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷ 9,0 

AC22P,  KR1÷KR2  7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷ 9,0 

AC16P,  KR3÷KR6  5,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷ 8,0 

AC22P,  KR3÷KR6  7,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷8,0 

AC32P,  KR3÷KR6  9,0 ÷ 14,0 ≥ 98 4,5 ÷ 8,0 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposaŜoną w 
układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie 
ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone cięŜkimi walcami drogowymi. 
Do warstw z betonu asfaltowego naleŜy stosować walce drogowe stalowe gładkie z moŜliwością 
wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 



certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), 

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

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
 Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – InŜyniera). 
6.3.2. Badania Wykonawcy 
 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem 
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy 
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki naleŜy zapisywać w protokołach. W razie 
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny naleŜy niezwłocznie 
usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy naleŜy przekazywać zleceniodawcy na jego Ŝądanie. InŜynier 
moŜe zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeŜeń 
InŜynier moŜe przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg 

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

– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
6.3.3. Badania kontrolne  
 Badania kontrolne są badaniami InŜyniera, 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 InŜynier w obecności 
Wykonawcy. Badania odbywają się równieŜ wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony 
o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 
tablicy 15. 

Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 

1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 



2.6 Właściwości przeciwpoślizgowe 
a)  do kaŜdej warstwy i na kaŜde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna 

próbka; w razie potrzeby liczba próbek moŜe zostać zwiększona (np. 
nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 
6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
 W wypadku uznania, Ŝe jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Ŝądać przeprowadzenia badań kontrolnych 
dodatkowych. 
 InŜynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. JeŜeli odcinek częściowy przyporządkowany do 
badań kontrolnych nie moŜe być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien 
być mniejszy niŜ 20% ocenianego odcinka budowy. 
 Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych 
do wyznaczonych odcinków częściowych. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zaŜądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca. 
6.3.5. Badania arbitraŜowe 
 Badania arbitraŜowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony InŜyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań). 
 Badania arbitraŜowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaleŜne laboratorium, które 
nie wykonywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitraŜowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na 
której niekorzyść przemawia wynik badania. 

6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Uwagi ogólne 
 Właściwości mieszanki naleŜy oceniać na podstawie badań pobranych próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). 
Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej. 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość 
wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) 
mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 16. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości 
warstwy z reguły naleŜy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. InŜynier ma prawo sprawdzać 
odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną dzienną działkę 
roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich 
pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 

Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 
powierzchni, [%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP 

Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duŜy odcinek budowy, powierzchnia większa niŜ 6000 m2 

lub 
     – droga ograniczona krawęŜnikami, powierzchnia większa niŜ 

1000 m2 lub 

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy ≤ 10 

NiezaleŜnie od średniej grubości, dla warstwy podbudowy grubość określona w 
pojedynczym oznaczeniu nie moŜe być mniejsza od projektowanej grubości o więcej niŜ 2,5 cm. 
6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyraŜone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie moŜe przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. 
Dotyczy to kaŜdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej naleŜy wykonywać według PN-EN 12697-6 [32]. 



6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
 Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni ,  nie moŜe wykroczyć poza 
wartości dopuszczalne podane w tablicy 14. 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni naleŜy badać nie rzadziej niŜ co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 
6.4.2.5. Równość podłuŜna i poprzeczna 
 Do oceny równości podłuŜnej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równowaŜnej uŜyciu łaty i klina, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar 
wykonuje się nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość podłuŜna jest określona w 
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
[67].   

Do oceny równości poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dróg wszystkich klas 
technicznych naleŜy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody 
równowaŜnej uŜyciu łaty i klina. Pomiar naleŜy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, 
na kaŜdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niŜ co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest 
określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne [67]. 
6.4.2.6. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kaŜdej jezdni, nie moŜe się róŜnić od 
szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłuŜnej i 
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 1 
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie moŜe przekraczać przedziału 
dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno róŜnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm. 
 Złącza podłuŜne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań, 
deformacji, plam i wykruszeń. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu 
asfaltowego (ACP). 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie i skropienie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− opracowanie recepty laboratoryjnej, 
− wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 



− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 

krawęŜników, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
− roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
− prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)  
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Wymagania techniczne  
-WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 
-WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -Zarządzenie 
nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 
-WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 
2009 
10.4. Inne dokumenty 
-Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, 
poz. 430) 
-Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg  
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
 
Opis do ogrodzenia na górce saneczkowej 

 - Istniejąca  górka saneczkową naleŜy uformować  wyrównać oczyścić i obsiać trawą oraz  
zamontować ogrodzenie wysokości 1,50 m ogrodzenie metalowe.  Słupki metalowe fi 40 mm 
obsadzone w cokole betonowym  w odległości co 2,00 m  wypełnione  między słupami  siatka 
ocynkowana gr 2,5 mm 
Ogrodzenie wokół słupa elektrycznego płotkiem drewnianym  wysokości 1,20 m. Ogrodzenie w 
odległości 1,00 m od słupa 
 
Zagospodarowanie pozostałego  terenu  rekultywacja usunięcie róŜnego  rodzaju odpadów 
kamiennych, gruzu, wyrównanie powierzchni, uwałowanie, obsianie trawą przystosowaną do 
miejscowych warunków.  
 
 
 

 


