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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 
 

Nazwa specyfikacji 
Numer 
specyfikacji 

Część Ogólna SST-0 

Rozbiórka  elementów dróg SST-1 

Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża 
SST-2 

Podbudowa z kruszyw SST-3 

Nawierzchnia z kostki betonowej  SST-4 

W-wa odcinająca z piasku SST-5 

Oczyszczenie i skropienie 
nawierzchni 

SST-6 

Ręczne wbudowanie mieszanki min-

bit 
SST-7 

Frezowanie naw.asfaltowej SST-8 

Nawierzchnia z mieszanki min-bit. SST-9 

Remont cząstkowy nawierzchni 

bitumicznej 
SST-10 

Rury ochronne SST-11 

Krawężniki betonowe SST-12 

Obrzeża betonowe SST-13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
45233140-Roboty drogowe 

 
SST-0 - WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych związanych z  : Remont nawierzchni jezdni i chodnika  na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Pukowca w 
Katowicach. 
1.2. Określenia podstawowe 
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

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

1.2.2. 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 inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

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

1.2.4. Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia. 

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

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

1.2.7. Książka obmiarów - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania 
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

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

1.2.9. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

1.2.10. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe 
i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w 

nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 

podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

1.2.11. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi. 

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

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

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

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

1.2.16. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości  w kolejności technologicznej ich wykonania. 



 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w uzgodnionym terminie  przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi,  dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. 
  

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST 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. 
  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze 
skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST 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 projektową lub SST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty  remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu kołowego jak i pieszego na terenie targowiska oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie robót, w 
okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  do zatwierdzenia  projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania robót. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na 
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
 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. 
  Fakt przystąpienia do robót Wykonawca zgłosi przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z inspektorem 
nadzoru . 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę ofertową. 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania robót i  Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację boksów oraz stanowisk handlowych, magazynów, składowisk , 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
  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. 



 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 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. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
robót. 
  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzch7ni 
ziemi i urządzeń podziemnych jak i uszkodzenia i zniszczenia boksów oraz stanowisk handlowych na terenie targowiska. 

  Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla handlujących na terenie 
targowiska. 

  

1.5.8. 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.  

1.5.9. 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 ofertowej. 

1.5.10. 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 inspektora nadzoru. 
 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. 
  

1.5.11. 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 . 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. 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach umownych 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 umownych 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 inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi wymagają zatwierdzenia. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe dokumenty i świadectwa dopuszczające materiały do 
zabudowy i stosowania w budownictwie. 



 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 
2.3. 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 inspektora nadzoru. 
  
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki 
tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki: 
a) inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji, 
b) inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla inspektora nadzoru zezwolenie 

dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 
 Wykonawca zobowiązany jest używać sprzęt który zapewni należyte wykonanie robót .Typ , ilość i wydajność sprzętu 
odpowiadać ma zapisom dokumentacji projektowej , SST oraz umowy. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać sprzęt w stanie 
ciągłej gotowości do pracy. Powinien on być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST  w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót jak i na terenie robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST  oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Decyzje inspektor nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
 Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez inspektora 
nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. 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 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 projektowej i SST 



 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inspektor nadoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. 
 Na zlecenie inspektora nadzoru 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. 
6.3. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
 Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektorowi nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie przed zabudowaniem materiałów. 
  
6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
 Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi 
swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
  
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
 Zostaną dopuszczone do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

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

certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.6. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik robót 

  Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika  zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
  Załączone do dziennika robót protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robót będą przedłożone inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
  

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na ustalenie 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 z inspektorem nadzoru. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. (4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) protokół przekazania terenu robót, 
b) protokoły odbioru robót, 



 

c) protokoły z narad i ustaleń, 
d) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

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

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
  
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.3. 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 ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, 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 zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i ilości robót. Wykonuje się go w czasie 
pozwalającym na wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Gotowość do odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika robót , powiadamiając Inspektora nadzoru. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru i przedstawiciele Zamawiającego.  
 
8.3. Odbiór częściowy 
 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika robót z bezzwłocznym pisemnym   powiadomieniem  o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie trzech dni , licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia 
robót. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i 
Wykonawcy.  
  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót . 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 



 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dziennik robót i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST    
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST  
   
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym, pozostałe warunki jak przy odbiorze końcowym. 
  

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
 Za wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
brutto, wynikające ze złożonej przez Wykonawcę oferty. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo po wykonaniu całości robót 
budowlanych, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury VAT wraz z 
protokołem odbioru robót stwierdzającym ich bezusterkowe wykonanie. 
Cena podana w ofercie ( wynagrodzenie Wykonawcy zgodne z kosztorysem ofertowym) powinna obejmować wszelkie koszty 
związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i towarzyszących .W cenie 
powinny być również uwzględnione wszystkie podatki łącznie z podatkiem VAT. 
Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony według podstaw wyceny wskazanych w przedmiarze robót. 
Każda pozycja kosztorysu powinna zawierać cenę jednostkową , skalkulowaną przez Wykonawcę , za jednostkę obmiarową 
właściwą dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności ,wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe 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 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
 
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montażu i rozbiórki , tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
 
  

 
 
 

SST-1-ROZBIÓRKA  ELEMENTÓW DRÓG 
 
1. WSTĘP 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych związanych z  : Remont nawierzchni jezdni i chodnika  na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Pukowca w 
Katowicach. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
− warstw nawierzchni i podbudowy 
− progów zwalniających 



 

1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w SST-O „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów jezdni, ciągu pieszego może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 
lub inny zaakceptowany przez inspektora nadzoru: 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− samochody ciężarowe, 
− zrywarki, 
− młoty pneumatyczne, 
− piły mechaniczne, 
− frezarki nawierzchni, 
− koparki. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu uwzględniając obowiązujące przepisy ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe  obejmują usunięcie z terenu robót wszystkich elementów wymienionych w dokumentacji projektowej. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST i przedmiarze robót . 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O 
ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce  wskazane przez Zamawiającego. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce , powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie, względem ustalonego poziomu 
odniesienia, zachowując spadki poprzeczne i podłużne. Nawierzchnia powinna być sfrezowana na 
głębokość  projektowaną z dokładnością ± 5 mm 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia 
uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg  jest: 
− dla nawierzchni  - m2 (metr kwadratowy) 
− dla progów zwalniających – szt ( jedna sztuka) 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 



 

− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
g) dla rozbiórki progów: 
− demontaż progów, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 

SST-2 - KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych związanych z  : Remont nawierzchni jezdni i chodnika  na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Pukowca w 
Katowicach. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
1.3. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST-0 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
 
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST-0 . 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą inspektor nadzoru, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie .  
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej 
i SST, tj.  odwieziony  . 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 



 

 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 

 

 

 
 

Minimalna wartość Is dla: 

Strefa  Innych dróg 
korpusu  Ruch ciężki 

i bardzo ciężki 
 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża 
według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca 
nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

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

6.2.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

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

6.2.3. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od 
podanego w tablicy 1. 
  Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od               -20% do + 10%. 
  
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych  powinny być 
naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 



 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
  
9PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem  
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie, 
− profilowanie dna koryta lub podłoża, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoża, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  

10PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 
 

SST-3 - PODBUDOWA  Z  KRUSZYW. 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych związanych z  : Remont nawierzchni jezdni i chodnika  na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Pukowca w 
Katowicach. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów z 
kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21]  . 
 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonać, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji 
projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych [31]. 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi 
w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Wymagania dla materiałów 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3]  
 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. 
Właściwości kruszywa 
 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 



 

  Wymagania  
 
Lp. 

 
Wyszczególnienie 

Kruszywa 
naturalne 

 
 

 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
  zasa

d-
nicza 

pomoc-
nicza 

     

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 0,075 mm, 
% (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

    PN-B-
06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 
% (m/m), nie więcej niż 5 10     

PN-B-
06714 
-15 [3] 

3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45     
PN-B-
06714 
-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
1 

 
1 

    
PN-B-
04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I lub 
II wg PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

  
  

BN-
64/8931 
-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność częściowa 
po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, nie więcej niż 

 
 
 
 
35 
 
 
30 

 
 
 
 
45 
 
 
40 

     
 
 
 
 
PN-B-
06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 2,5 4     

PN-B-
06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

 
5 

 
10 

    PN-B-
06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i 
żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż 

 

- 

 

- 
    

PN-B-
06714 
-37 [10] 
PN-B-
06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki 
w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

 
1 

 
1 

    
PN-B-
06714 
-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś 
mie-szanki kruszywa, %, 
nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 
1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 
1,03 

 
 
 
80 
120 

 
 
 
60 
- 

     
 
 
PN-S-
06102 
[21] 

2.2.3. Woda 

 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 



 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie 

jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być 

stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża” 
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy.  
  
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 
 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy 
może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie 
i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 
zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy. 
5.3. Utrzymanie podbudowy  
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli 
Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą inspektora nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiałów.  
6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, 
z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.2. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.3. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 



 

 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej 
mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie 
większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
     stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  1 raz na 10 m 

2 Równość podłużna 
 co  10 m łatą  

3 Równość poprzeczna 1 raz na 10 m 

4 Spadki poprzeczne 1 raz na 10 m 

5 Rzędne wysokościowe co 10 m 

6 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach j, lecz nie rzadziej niż raz na 20 
m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 20 
m2 

. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

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

6.4.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć  zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  
  Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

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

6.4.5. Grubość podbudowy  

 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 



 

zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

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

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

bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

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

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

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

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

drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 

 
SST-4 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych związanych z  : Remont nawierzchni jezdni i chodnika  na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Pukowca w 
Katowicach. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nowej nawierzchni 
ciągu pieszego z kostki betonowej gr.8 cm. 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami i z definicjami 
podanymi w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 



 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty 
technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.2.2.  Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 Do wykonania nawierzchni progu należy zastosować betonową kostkę brukową o grubości 80 mm koloru szarego. 
  
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
 Powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonać się ręcznie. 
  Do zagęszczenia nawierzchni zastosować  wibrator płytowy z osłoną z tworzywa sztucznego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Podsypka 
 Grubość podsypki cementowo - piaskowej po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
5.3. Układanie powierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Kostkę ułożyć na podsypce  w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać 
ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej czyli istniejącej niwelety, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu 
szczotek ręcznych  i przystąpić do ubijania nawierzchni . 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania. 
6KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę 
techniczną. 
  

6.3. BADANIE W CZASIE ROBÓT 

6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz SST.  

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu zgodności 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 



 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-0„Wymagania ogólne” pkt 8. 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie podsypki, 
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
 

 
 

SST-5 - WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych związanych z  : Remont nawierzchni jezdni i chodnika  na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Pukowca w 
Katowicach. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
1.3. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST-0 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2.Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinających  są: 
− piaski, 
 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
  

  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-
11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
  



 

 
2.5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
2.5.1. Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy  odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na 
budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, 
utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
3.SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej l powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− równiarek, 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST -0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
  Warstwa odcinająca  powinna być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie  
 Piasek powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy piasku powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
  Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco aż do otrzymania 
równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca  powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
  
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
 Warstwa  odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej . 
  
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Szerokość warstwy 

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

6.3.2. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odcinającej  należy mierzyć 
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 



 

 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.4. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.5. Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
6.3.6. Zagęszczenie warstwy 
 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 
1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być 
większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości określonej w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
− wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin, 
− pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 

9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 1986. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

SST-6 - OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE 
WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych związanych z  : Remont nawierzchni jezdni i chodnika  na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Pukowca w 
Katowicach. 
1.2. Zakres robót objętych  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem 
warstw konstrukcyjnych przed ułożeniem następnej warstwy nawierzchni.  
1.3. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST-0 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 
 Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej: 
− kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
− upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 [3]; 
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych: 
− kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5], 
− upłynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-96173 [3], 
− asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 [2], za zgodą inspektora nadzoru. 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. 
 Wymagania dla asfaltów drogowych podano w PN-C-96170 [2]. 
2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia 
 Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2) 

1 

2 

Emulsja asfaltowa kationowa 

Asfalt drogowy D 200, D 300 

od 0,4  do  1,2 

od 0,4  do  0,6 

 
 Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
2.5. Składowanie lepiszczy 
 Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 
 Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze i zabezpieczonych przed 
dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub 
żelbetowych przy spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 
 Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od 
dna. 
 Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni cieczy „kożucha” 
asfaltowego zatykającego później przewody. 



 

 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
 Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− szczotek mechanicznych,               
_    sprężarek powietrza, 
− zbiorników z wodą, 
− szczotek ręcznych. 
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
 Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia 
pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów: 
− temperatury rozkładanego lepiszcza, 
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
− obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
− prędkości poruszania się skrapiarki, 
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
− dozatora lepiszcza. 
 Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej temperatury 
lepiszcza. 
 Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
 Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości założonej. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport lepiszczy 
 Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadających izolację termiczną, 
zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostępem wody. 
 Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod 
warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu 
emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda 
powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub 
składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek 
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W 
razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy 
użyciu sprężonego powietrza. 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
 Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu 
warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna. 
 Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez inspektora nadzoru jej oczyszczenia. 
 Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie 
(za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 
 Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2. 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (oC) 

1 
2 
3 

Emulsja asfaltowa kationowa 
Asfalt drogowy D 200 
Asfalt drogowy D 300 

   od 20 do 40 *) 
od 140 do 150 
od 130 do 140 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 



 

 Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek 
ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju 
użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 
 Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć skropioną warstwę 
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu określenia 
optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy 
przewidzianej do skropienia. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Badania lepiszczy 

 Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta . 
 
6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

 Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza . 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− mechaniczne oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub 

użyciem sprężonego powietrza,  
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń. 
 Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
− dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
− podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
− skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 
 

 
 

SST-7 - RĘCZNE WBUDOWANIE W-WY 
Z MIESZANKI MIN.-BIT. 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych związanych z  : Remont nawierzchni jezdni i chodnika  na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Pukowca w 
Katowicach. 
Niniejsza specyfikacja jest nawiązaniem do przedmiaru robót gdzie poprzez analogię przyjęto przedmiotowy zakres wykonania w-wy 
nawierzchni asfaltowej jako nawierzchnię chodnika ze względu na ręczne wbudowanie masy bitumicznej. 



 

1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót j.w.. 
  Niniejsza SST dotyczy wykonania warstwy nawierzchni dwuwarstwowo z  mieszanki mineralno-asfaltowej 
wytwarzanej i wbudowywanej na gorąco.. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych na chodniki 
 Warstwy nawierzchni należy  wykonać z mieszanki mineralno-asfaltowej, określonej w dokumentacji projektowej, warstwy 
nawierzchni a można wykonywać z innej mieszanki mineralno-asfaltowej, na wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru. 
2.3. Materiały do mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Materiały do mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w SST „Nawierzchnia z 
betonu asfaltowego” pkt 2. 
2.4. Składowanie materiałów 
 Składowanie materiałów powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w SST „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” 
pkt 2. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt do wykonania robót został określony w SST „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 3. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

Wymagania dotyczące transportu określono w SST „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4. 
4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Wymagania dotyczące transportu mieszanki mineralno-asfaltowej określono w SST „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” 
pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Wymagania dotyczące przygotowania podłoża określono w SST-0 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.4. 
5.3. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Ręczne wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje: 
− posmarowanie gorącym asfaltem krawędzi krawężników, oporników, obrzeży i innych urządzeń , 
− ręczne rozścielenie mieszanki przy pomocy wideł, łopat, szufli, grabi itp., sprawdzenie profilu rozkładanej mieszanki przy pomocy 

szablonu, 
− ręczne zagęszczenie mieszanki ubijakami stalowymi przy opornikach, krawężnikach, obrzeżach, ściekach i innych urządzeniach 

, 
− mechaniczne zagęszczenie wykonanej nawierzchni chodnika walcem wibracyjnym samojezdnym około 2,5 t lub innym 

zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, 
− sprawdzenie profilu nawierzchni  i wyrównanie nierówności. 
  
6KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST„ 
Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej podano w 
SST „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.3. 
. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ułożonej mieszanki mineralno-asfaltowej. 



 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
  
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” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 chodnika z mieszanki mineralno-asfaltowej  obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oczyszczenie podłoża, 
− oznakowanie robót, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie gorącym asfaltem krawędzi urządzeń obcych, 
− rozścielenie i zagęszczenie mieszanki, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. przepisy związane 
 Przepisy związane podano w SST „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10. 
 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Asfalt 
 Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 . 
  
2.3. Wypełniacz 
 Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961  dla wypełniacza podstawowego i 
zastępczego. 
 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 . 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów                

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (żużle pomie-dziowe 
i stalownicze) 

  
 
kl. I, II1); gat.1 
jw.2) 

 

kl. I; gat.1 
2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 
  

- 
3 Żwir i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996 [1] 
  

- 
4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [15] 

  
kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]  - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 

laboratoryjnego 

  
podstawowy 
- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 [6] 

 D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

   DE80 A,B,C, 
DP80 



 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;   
gat. 1 
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z       innymi 

kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty                 i piaskowce bez 
ograniczenia ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 

 
 

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów w 
zależności od kategorii ruchu 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 

stalownicze) 

  
 
kl. I, II1); gat.1, 2 
 
kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 [2] 

  
- 

3 Żwir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

  
- 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-
CZDP 84 [15] 

  
kl. I, II1) gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]  - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratoryjnego 

  
podstawowy 
- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 [6] 

  
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

 DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 

 
  
2.4. Kruszywo 
 W zależności od  warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
2.5. Asfalt upłynniony 
 Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7]. 
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 
 Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 [14].  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i ciężkich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 



 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
  

4.2.2. Wypełniacz 

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

4.2.3. Kruszywo 

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

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i 
podczas oczekiwania na rozładunek. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku 
zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy do akceptacji 
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników . 
 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe 
graniczne. 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz 
orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
 
 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz 

orientacyjne  zawartości asfaltu 
 

 Rzędne krzywych granicznych MM  

Wymiar oczek    
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
Zawartość 
asfaltu 

     
od  0  
do 16  

od  0 
do12,8  

Przechodzi 
przez: 25,0 

20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość 
ziarn > 2,0 

 

      
 
100 
90÷100 
80÷100 
70÷88 
63÷80 
55÷70 
44÷58 
30÷42 
 
(58÷70) 
 

 
 
 
100 
87÷100 
73÷100 
66÷89 
57÷75 
47÷60 
35÷48 
 
(52÷65) 
 



 

0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

18÷28 
12÷20 
10÷18 
8÷15 
7÷14 
6÷9 

25÷36 
18÷27 
16÷23 
12÷17 
11÷15 
7÷9 

Orientacyjna 
zawartość asfaltu 
w MMA, % m/m 

      
 
4,8÷6,0 

 
 
4,8÷6,5 

 
  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody 
Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8. 

5.2.2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz 
orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody 
Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w 
tablicy 6 lp. od 6 do 8. 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości 
Wymagania wobec MMA                  i 
warstwy ścieralnej z BA                 

    

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa  ≥ 14,0 (≥18)2) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, kN  ≥ 10,03) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm  od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v  od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., % 
 od 78,0 do 86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:   
 od 0 mm do 6,3 mm 
 od 0 mm do 8,0 mm 
 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

  
 
 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %  ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)  od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy  

2)   specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne 
zawartości asfaltu 

 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM  

Wymiar oczek sit   
#, mm Mieszanka mineralna, mm 
      od 0 do 16 
Przechodzi przez: 

20,0 

16,0 

12,8 

9,6 

8,0 

      
100 

87÷100 

77÷100 

67÷89 

60÷83 



 

6,3 

4,0 

2,0 

zawartość  

ziarn > 2,0 mm 

0,85 

0,42 

0,30 

0,18 

0,15 

0,075 

54÷73 

42÷60 

30÷45 

 

(55÷70) 

 

20÷33 

13÷25 

10÷21 

7÷16 

6÷14 

5÷8 
Orientacyjna zawartość 
asfaltu w MMA,  % m/m 

      
4,3÷5,8 

  

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy 
wiążącej 

    

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa  ≥ 16,0 (≥22)2) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 uderzeń 
ubijaka,  kN   

  
≥11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm  od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v)  od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % 
 ≤ 75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

  
 
od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v)  od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy 
projektowania   składu MMA 

 
2) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

  
5.3. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża 
powinna być sucha i czysta. 
 Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 
  ścieralną wiążącą i wzmacniającą 
    
    
1 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

 W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie 
lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozłożeniem mechanicznym (na odcinkach wcześniej frezowanych) jak i ręcznym warstwy nawierzchni z betonu 
asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po 
odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 



 

 Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem 
uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

 

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. Podłoże do wykonania warstwy  

z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego,    kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie od 0,5 do 0,7 

3 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 
od 0,2 do 0,5 

5.4. Połączenie międzywarstwowe 
 Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. 
 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego   kg/m2 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 
  

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie 
upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
− 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
− 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
− 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
5.5. Warunki przystąpienia do robót 
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5o C dla 
wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości  ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania 
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru   (V > 16 m/s). 
 
5.6. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 
sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem nowej niwelety na odcinkach dróg przewidzianych do zfrezowania oraz mieszanka 
winna by wbudowana ręcznie w miejscach remontów przekopów jak i miejscowych remontów nawierzchni dróg i placów targowiska . 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku 
próbnym. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
  Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub 
oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych 
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny 
być zgodne z receptą laboratoryjną . Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 



 

6.3.2. Badanie właściwości asfaltu 

 Należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.3. Badanie właściwości wypełniacza 

 Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

6.3.4. Badanie właściwości kruszywa 

 Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.3.5. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego 
termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej    
i SST. 

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i 
odczytaniu temperatury. 
 Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  SST. 

6.3.7. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, 
załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.8. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki 
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni 
       z betonu asfaltowego  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12. 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 100m 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku remontowanym 

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 
usytuowania osi  

6 Ukształtowanie osi w planie Wg stanu istniejącego 

7 Grubość warstwy 1 próbka z każdego odcinka remontowanego 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa remontowanego 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

6.4.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna ze stanem istniejącym.  Szerokość warstwy 
asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z 
każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny być 
większe od podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 



 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

1 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne ze stanem 
istniejącym. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne ze stanem istniejącym. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie ze stanem istniejącym. 

6.4.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją   ± 10 %.  

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji 
wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane,  a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich 
powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte 
asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie 
laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST,   jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności określone zostaną w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót,  
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− skropienie międzywarstwowe, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 



 

  3. PN-B-11113:1996 
 
4.PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni 
drogowych 

  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie                 i transport 
  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
  8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 

bitumicznych 
  9. PN-S-96504:1961 
 
10. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem         i łatą 

 
 
 
 
 

SST-8 - FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 
 

 
1. WSTĘP 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych związanych z  : Remont nawierzchni jezdni i chodnika  na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Pukowca w 
Katowicach. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z frezowaniem nawierzchni 
asfaltowych na zimno. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno – kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni asfaltowej ,bez 
jej ogrzania , na określoną głębokość. 
1.4.2 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST-O 
„Wymagania ogólne „.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do frezowania  
 Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na określoną głębokość. 
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie lub mechanicznie  i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń 
poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu . 
Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. 
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport sfrezowanego materiału 
 Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany , aby zapewnić pracę frezarki bez postojów. Materiał może 
być wywożony dowolnymi środkami transportu . 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie frezowania 
 Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń  określonej w dokumentacji technicznej i SST. 
Jeżeli ruch drogowy ma być do puszczony po sfrezowaniu nawierzchni , to wówczas ze względów bezpieczeństwa należy spełnić 
następujące warunki : 
- należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię ; 
- przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu , wysokość podłużnych pionowych krawędzi nie może przekraczać 6cm; 
-krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo ścięte. 
5.3. Frezowanie warstwy ścieralnej przed ułożeniem nowej warstwy asfaltowej 
Do frezowania należy użyć frezarek sterowanych elektronicznie lub mechanicznie ,względem ustalonego poziomu odniesienia 
,zachowując spadki podłużne i poprzeczne .Nawierzchnia powinna być sfrezowana na głębokość projektową +_ 5mm. 



 

  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2 .0Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych  
6.2.1.Minimalna częstotliwość pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy poniżej 
  
Lp Właściwości nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów  
1 Równość podłużna Łatą 4 – metrową co 20 m 
2 Równość poprzeczna Łatą 4 – metrową co 20 m 
3 Spadki poprzeczne Co 50 m 
4 Szerokość frezowania Co 50 m 
5 Głębokość frezowania  Na bieżąco , według SST 
 
6.2.2 .Równość nawierzchni 
 Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 6mm 
6.2.3. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu  powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +_ 5% 
6.2.4. Szerokość frezowania 
 Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu  powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +_ 5% 
6.2.5. Głębokość frezowania 
 Gbokođ frezowania   powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +_ 5% 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne”     pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowej na zimno: 
− dla nawierzchni  - m2 (metr kwadratowy), 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
− rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 
 

 
 

SST-9 - NAWIERZCHNIA  Z  MMA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych związanych z  : Remont nawierzchni jezdni i chodnika  na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Pukowca w 
Katowicach. 
 
1.2. Zakres robót objętych  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy 
wiążącej i ścieralnej (po uprzednim zfrezowaniu istn. nawierzchni) wg PN-S-96025:2000 układanego mechanicznie jak i ręcznie w 
miejscach remontów. 



 

1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 

1.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona 
na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

1.3.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona. 

1.3.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz 
zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.3.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.3.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.3.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

1.3.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z 
receptą laboratoryjną. 

1.3.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST-0 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Asfalt 
 Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 . 
  
2.3. Wypełniacz 
 Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961  dla wypełniacza podstawowego i 
zastępczego. 
 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 . 

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów                

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (żużle pomie-dziowe 
i stalownicze) 

  
 
kl. I, II1); gat.1 
jw.2) 

 

kl. I; gat.1 
2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 
  

- 
3 Żwir i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996 [1] 
  

- 
4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [15] 

  
kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]  - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 

laboratoryjnego 

  
podstawowy 
- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 [6] 

 D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

   DE80 A,B,C, 
DP80 



 

4) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;   
gat. 1 
5) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z       innymi 

kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty                 i piaskowce bez 
ograniczenia ilościowego 

6) preferowany rodzaj asfaltu 

 
 

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów w 
zależności od kategorii ruchu 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i 

stalownicze) 

  
 
kl. I, II1); gat.1, 2 
 
kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 [2] 

  
- 

3 Żwir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

  
- 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-
CZDP 84 [15] 

  
kl. I, II1) gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]  - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratoryjnego 

  
podstawowy 
- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 [6] 

  
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

 DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 

 
  
2.4. Kruszywo 
 W zależności od  warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
2.5. Asfalt upłynniony 
 Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7]. 
2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 
 Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 [14].  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i ciężkich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 



 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Asfalt 
 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
  

4.2.2. Wypełniacz 

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

4.2.3. Kruszywo 

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

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i 
podczas oczekiwania na rozładunek. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku 
zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  
 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy do akceptacji 
projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników . 
 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe 
graniczne. 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz 
orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz 

orientacyjne  zawartości asfaltu 

 Rzędne krzywych granicznych MM  

Wymiar oczek    
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
Zawartość 
asfaltu 

     
od  0  
do 16  

od  0 
do12,8  

Przechodzi 
przez: 25,0 

20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość 
ziarn > 2,0 

 
0,85 
0,42 
0,30 

      
 
100 
90÷100 
80÷100 
70÷88 
63÷80 
55÷70 
44÷58 
30÷42 
 
(58÷70) 
 
18÷28 
12÷20 
10÷18 

 
 
 
100 
87÷100 
73÷100 
66÷89 
57÷75 
47÷60 
35÷48 
 
(52÷65) 
 
25÷36 
18÷27 
16÷23 



 

0,18 
0,15 
0,075 

8÷15 
7÷14 
6÷9 

12÷17 
11÷15 
7÷9 

Orientacyjna 
zawartość asfaltu 
w MMA, % m/m 

      
 
4,8÷6,0 

 
 
4,8÷6,5 

 
  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody 
Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8. 

5.2.2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej z betonu asfaltowego oraz 
orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody 
Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w 
tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
 

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości 
Wymagania wobec MMA                  i 
warstwy ścieralnej z BA                 

    

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa  ≥ 14,0 (≥18)2) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, kN  ≥ 10,03) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm  od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v  od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., % 
 od 78,0 do 86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:   
 od 0 mm do 6,3 mm 
 od 0 mm do 8,0 mm 
 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

  
 
 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %  ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)  od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy  

2)   specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

 

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne 
zawartości asfaltu 

 

 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM  

Wymiar oczek sit   
#, mm Mieszanka mineralna, mm 
      od 0 do 16 

Przechodzi przez: 
20,0 
16,0 

      
100 
87÷100 



 

12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość  
ziarn > 2,0 mm 

0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

77÷100 
67÷89 
60÷83 
54÷73 
42÷60 
30÷45 
 
(55÷70) 
 
20÷33 
13÷25 
10÷21 
7÷16 
6÷14 
5÷8 

Orientacyjna zawartość 
asfaltu w MMA,  % m/m 

      
4,3÷5,8 

 Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej  z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy 
wiążącej 

    

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa  ≥ 16,0 (≥22)2) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 uderzeń 
ubijaka,  kN   

  
≥11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm  od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v)  od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., % 
 ≤ 75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

  
 
od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 
od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v)  od 4,5 do 9,0 

3) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy 
projektowania   składu MMA 

 
4) specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

  
5.3. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża 
powinna być sucha i czysta. 
 Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 
  ścieralną wiążącą i wzmacniającą 
    
    
1 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

 W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie 
lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozłożeniem mechanicznym (na odcinkach wcześniej frezowanych) jak i ręcznym warstwy nawierzchni z betonu 
asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po 
odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 



 

 Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub materiałem 
uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 

 

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. Podłoże do wykonania warstwy  

z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 
upłynnionego,    kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie od 0,5 do 0,7 

3 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 
od 0,2 do 0,5 

5.4. Połączenie międzywarstwowe 
 Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. 
 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 

 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego   kg/m2 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 
  

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie 
upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
− 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
− 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
− 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 
5.5. Warunki przystąpienia do robót 
 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5o C dla 
wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości  ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania 
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru   (V > 16 m/s). 
 
5.6. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 
sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem nowej niwelety na odcinkach dróg przewidzianych do zfrezowania oraz mieszanka 
winna by wbudowana ręcznie w miejscach remontów przekopów jak i miejscowych remontów nawierzchni dróg i placów targowiska . 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku 
próbnym. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi.Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii 
prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
  Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub 
oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych 
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 



 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny 
być zgodne z receptą laboratoryjną . Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami. 

6.3.2. Badanie właściwości asfaltu 

 Należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.3. Badanie właściwości wypełniacza 

 Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

6.3.4. Badanie właściwości kruszywa 

 Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.3.5. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego 
termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej    
i SST. 

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i 
odczytaniu temperatury. 
 Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  SST. 

6.3.7. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, 
załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.8. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki 
powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 
6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni 
       z betonu asfaltowego  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12. 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 100m 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku remontowanym 

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz 
usytuowania osi  

6 Ukształtowanie osi w planie Wg stanu istniejącego 

7 Grubość warstwy 1 próbka z każdego odcinka remontowanego 

8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa remontowanego 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

6.4.2. Szerokość warstwy 



 

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna ze stanem istniejącym.  Szerokość warstwy 
asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z 
każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny być 
większe od podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

1 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne ze stanem 
istniejącym. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne ze stanem istniejącym. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie ze stanem istniejącym. 

6.4.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją   ± 10 %.  

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji 
wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane,  a 
przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich 
powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte 
asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie 
laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST,   jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności określone zostaną w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót,  
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 



 

− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
− skropienie międzywarstwowe, 
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
  3. PN-B-11113:1996 
 
4.PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni 
drogowych 

  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie                 i transport 
  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
  8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni 

bitumicznych 
  9. PN-S-96504:1961 
 
10. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem         i łatą 

 
 
 
 
 

SST-10 – REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
drogowych związanych z  : Remont nawierzchni jezdni i chodnika  na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Pukowca w 
Katowicach. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem remontu 
cząstkowego nawierzchni bitumicznych,  wypełnienie ubytków. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem 
uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces 
powiększania się powstałych uszkodzeń. 
 Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte 
ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”. 

Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych podano w tablicy 1. 

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej. 

1.4.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej. 

 

1.4.4. Konfekcjonowana mieszanka mineralno-emulsyjna - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm, od 0 do 2 mm lub 
od 0 do 4 mm) o dobranym uziarnieniu z anionową lub kationową emulsją asfaltową modyfikowaną odpowiednimi dodatkami. Jest 
dostarczana przez producentów w szczelnych 10, 20 30 kilogramowych pojemnikach (hobokach - wiadrach z pokrywą lub 
szczelnych workach z tworzywa syntetycznego). Emulsja asfaltowa w mieszance ulega rozpadowi na skutek odparowywania wody. 

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa do wypełnienia porów - mieszanka drobnoziarnistego kruszywa (od 0 do 1 mm) o dobranym 
uziarnieniu z modyfikowanym asfaltem upłynnionym szybko odparowującym rozpuszczalnikiem. Służy do powierzchniowego 
uszczelniania porowatych warstw ścieralnych nawierzchni bitumicznych. Dostarczana jest w szczelnych (10, 20 i 30 kg) 
pojemnikach. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
SST -0 „Wymagania ogólne” . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne” . 

2. materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST -0 „Wymagania ogólne” . 



 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni  bitumicznych 

 Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być dostosowane do rodzaju i 
wielkości uszkodzenia. 
 Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) należy 
naprawiać: 
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na gorąco”, 
  
2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco 
2.3.1. Beton asfaltowy 

 Beton asfaltowy wytwarzany wg OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien mieć uziarnienie 
dostosowane do głębokości uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni i zanieczyszczeń obcych), przy czym 
największe ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny się mieścić w przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości uszkodzenia do 80 
mm. Przy głębszych uszkodzeniach należy zastosować odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego wbudowywane 
oddzielnie o dobranym uziarnieniu i właściwościach fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni. 
  
2.5. Kruszywo 
 Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowiadające wymaganiom podanym w PN-
B-11112:1996 [1]. 
2.6. Lepiszcze 
 Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane 
szybko rozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadające wymaganiom podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie 
cząstkowym nawierzchni obciążonych ruchem większym od średniego należy stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane 
szybko rozpadowe klasy K1-65 MP, K1-70 MP wg EmA-99 [3]. 
 Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
2.7. Zalewa bitumiczna 
 Do uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych należy stosować zalewę asfaltową o właściwościach odpowiadających 
wymaganiom OST D-05.03.15 „Naprawa (przez uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych”. 
2.8. Taśmy kauczukowo-asfaltowe 
 Przy wykonywaniu remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco należy 
stosować kauczukowo-asfaltowe taśmy samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o 
przekroju prostokątnym o szerokości od 20 do 70 mm, grubości od 2 do 20 mm, długości od 1 do 10 m, zwinięte na rdzeń tekturowy 
z papierem dwustronnie silikonowanym. 
 Taśmy powinny charakteryzować się: 
a) dobrą przyczepnością do pionowo przeciętej powierzchni nawierzchni, 
b) wytrzymałością na ścinanie nie mniejszą niż 350 N/30 cm2, 
c) dobrą giętkością w temperaturze -20oC na wałku ∅ 10 mm, 
d) wydłużeniem przy zerwaniu nie mniej niż 800%, 
e) odkształceniem trwałym po wydłużeniu o 100% nie większym niż 10%, 
f) odpornością na starzenie się. 

Taśmy te służą do dobrego połączenia wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco z pionowo przyciętymi 
ściankami naprawianej warstwy bitumicznej istniejącej nawierzchni. Szerokość taśmy powinna być równa grubości wbudowywanej 
warstwy lub mniejsza o 2 do 5 mm. Cieńsze taśmy (2 mm) należy stosować przy szerokościach naprawianych ubytków (wybojów) 
do 1,5 metra, zaś grubsze (np. 10 mm) przy szerokościach większych od 4 metrów. 
3. sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST -0 „Wymagania ogólne” . 
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą 
 W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do przygotowania 
nawierzchni do naprawy, takiego jak: 
- przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie działające urządzenia, do przycięcia 

krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych 
kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów), 

- sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do   0,8 MPa, 
- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica dysków wirujących  (z 

drutów stalowych) z prędkością    3000 obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do czyszczenia 
naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych 
taśm kauczukowo-asfaltowych, 

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych 
pojazdach samochodowych. 

3.3. Skrapiarki 
 W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej w technice 
naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do większości robót remontowych można 



 

stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku 
lepiszcza, aby ułatwić operatorowi równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w założonej ilości (l/m2). 
3.4. Betoniarki 
 Do mieszania składników szybkowiążących mieszanek mineralno-emulsyjnych powinny być zastosowane wolnospadowe 
betoniarki o pojemności dostosowanej do zakresu wykonywanych robót i czasu wiązania mieszanki. Mogą to być betoniarki o 
pojemności 25, 50 lub 100 litrów. 
4. transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST -0 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych „na gorąco” 
  Przy naprawie niewielkich powierzchni, należy transportować gorącą mieszankę mineralno-asfaltową w 
pojemnikach izolowanych cieplnie. 
4.4. Transport kruszywa 
 Kruszywo powinno być transportowane i składowane zgodnie z OST D-05.03.08 ÷ 05.03.10 „Nawierzchnia 
powierzchniowo utrwalana”. 
4.5. Transport lepiszcza 
 Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna być transportowana zgodnie z EmA-99 [3]. 
5. wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST -0 „Wymagania ogólne” . 
5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 
 Po ustaleniu zakresu uszkodzeń i prawdopodobnych przyczyn ich powstania należy ustalić sposób naprawy. 
 Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy należy wykonać 
bardzo starannie przez: 
- pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na głębokość umożliwiającą wyrównanie 

jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta, 
- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 
- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, żwiru, piasku i pyłu. 
  
6. kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-0 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki 
badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.2.  Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych 

 W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: 
- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie wykonywany remont uszkodzonego 

miejsca, 
- skład wbudowywanych mieszanek: 
- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2 - codziennie, 
- równość naprawianych fragmentów - każdy fragment 

Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 4 mm dla dróg o 
prędkości ruchu powyżej 60 km/h           i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h, 

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej 
nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm, jeśli warstwę 
wypełniającą wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno” (o długim okresie składowania). Przy innych rodzajach 
mieszanek, które są mniej podatne na dogęszczenie poziom warstwy wypełniającej ubytek powinien być wyższy od otaczającej 
nawierzchni o 1 do 2 mm. 

7. obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru  robót podano w SST -0 „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiaru robót jest m2 (metr kwadratowy) naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni; zaś dla 
uszczelnionych spękań poprzecznych i podłużnych jednostką obmiaru jest m (metr). 
8. odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru  robót podano w SST -0 „Wymagania ogólne”. 
  



 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: 
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, oczyszczenie dna i krawędzi, usunięcie wody), 
9. podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST -0 „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem spękań obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wywóz odpadów, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 
- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
- pomiary i badania laboratoryjne, 
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 
10. przepisy związane 
10.1. Normy 
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
2. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

 

 

 

 

SST – 11 -  RURY OCHRONE 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem rur 
ochronnych w ramach zadania: : Remont nawierzchni jezdni i chodnika  na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Pukowca w 
Katowicach. 

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1. 2.   Zakres Robót objętych SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z układaniem rur ochronnych z PVC dwudzielnych grubościennych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową zabezpieczeń z rur ochronnych 
z PVC. 

1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe dotyczące robót podano w SST -0 „Część ogólna”. Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z 
polskimi  normami. 

1. 4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST-0 „Część ogólna" pkt. 1.4.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prowadzonych robót i za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową oraz instrukcjami Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST -0 „Część ogólna" pkt. 2. 

2.2. Materiały do wykonania zabezpieczenia gazociągu 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i 
odpornych. 
Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Do wykonania robót 
stosowa rury z PVC dwudzielne, grubościenne  
o średnicy 150mm. 



 

2.3 Materiały do wykonania zabezpieczenia kabli i przepustów kablowych. 

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, 
chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. 
Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. Wnętrza ścianek 
powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed 
ich uszkodzeniem. 
Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed 
ich uszkodzeniem. 
Do wykonania robót stosować rury z PVC wydzielenie, grubościenne o średnicy 150mm. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Część ogólna" pkt. 3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robót: 
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h, 
- piły do cięcia. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST D-00.00.00 „Część ogólna" pkt. 4.  

4.2. Transport materiałów 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 
- samochodu dostawczego. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Część ogólna”. 

Roboty opisane w niniejszej specyfikacji prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wskazaniami 
Zamawiającego.  

5.1.  Układanie rur ochronnych 
W miejscach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej należy założyć rury ochronne PVC typ S, dwudzielne grubościenne .  
Wykopy i zasypy w pobliżu skrzyżowań z istniejącym gazociągiem wykonywać ręcznie.  
Przystąpienie do robót należy zgłosić właścicielowi sieci, roboty wykonywać w obecności jego przedstawiciela nadzoru. 

5.2. Przepusty kablowe 
Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach kablowych. Przepusty 
powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Część ogólna” pkt. 6. 

6.2. Przepusty kablowe 
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzić pomiary głębokości i położenia rur ochronnych. 
Sprawdzić należy wskaźnik zagęszczenia gruntu nad ułożonym rurociągiem z rur PVC. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez Zamawiającego odrzucone. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Część ogólna" pkt. 7. 



 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla układanych rur ochronnych z PVC jest 1 m.b. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Część ogólna" pkt. 8. 

Odbiorów robót dokonuje Zamawiający sprawdzając kompletność ich wykonania. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie 
z dokumentacją projektową, specyfikacji technicznej i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają rurociągi z rur ochronnych  
z PVC. 

8.3.Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w punkcie 8.4.2 ST D-
00.00.00 „Część ogólna” geodezyjną dokumentację powykonawczą. 

9. PODSTAWA WŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady rozliczenia robót podano w ST D-00.00.00 „Część ogólna" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m rurociągu z rur ochronnych z PVC o obejmuje odpowiednio: 

- wyznaczenie robót w terenie, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykopy, 
- wykonanie zabezpieczeń z rur PVC, 
- zasypanie, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 
- sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 „Część ogólna”.  

10.2.  Normy 
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań przy odbiorze 
2. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
3. PN-86/O-79100 Opakowania transportowe. Odporność na narażanie mechaniczne. Wymagania i badania 
4. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
6. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 

7. BN-79/9068-01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oświetleniowych i 
energetycznych linii napowietrznych 

 
 
 
 

SST-12- KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych wraz w wykonaniem ław, w ramach zadania: 
Remont nawierzchni jezdni i chodnika  na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Pukowca w Katowicach. 

Zakres stosowania SST  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zwane dalej SST, stanowią część dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej i należy je stosować w zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt 1.1. 

Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 



 

− ustawieniem krawężnika betonowego o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i ławie 
betonowej z oporem z betonu C16/20,( na krawędzi jezdni i jako opór nawierzchni), 

− ustawieniem krawężnika betonowego najazdowego o wymiarach 15x22cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 
3cm i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20, 

− ustawieniem krawężnika betonowego skośnego o wymiarach 15x22~30cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 
3cm i ławie betonowej z oporem z betonu C16/20. 

w lokalizacjach zgodnych z dokumentacją projektową. 

Określenia podstawowe 

Krawężnik betonowy - prefabrykowana belka betonowa obramowująca chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz 
nawierzchnie drogowe. 

Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt. 

Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w 
określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

MATERIAŁ 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”                          
pkt 2.  

Stosowane materiały 
Do ustawienia krawężników na ławie betonowej przewiduje się użycie: 

− krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm,  

− krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm na zjazdach, 

− krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22~30cm, 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

− mieszanka betonowa C16/20 na ławę pod krawężniki,  

− deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania ławy, 

− woda. 

Krawężniki betonowe  

Ogólne wymagania wobec krawężników 
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:  

− krawężnik może być produkowany:  

a) z jednego rodzaju betonu,  

b) z  różnych  betonów  zastosowanych  w  warstwie  konstrukcyjnej  oraz  w  warstwie  
ścieralnej (która na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia  
widoczna powinna mieć minimalną grubość 4mm), 

− skośne  krawędzie  krawężnika  powyżej  2mm  powinny  być  określone  jako  fazowane,  z wymiarami 
deklarowanymi przez producenta,  

− krawężnik  może  mieć  profile  funkcjonalne  i/lub  dekoracyjne  (których  nie  uwzględnia  się przy  określaniu  
wymiarów  nominalnych  krawężnika);  zalecana  długość  prostego  odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 
1000mm,  

− powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej,  

− płaszczyzny  czołowe  krawężników  mogą  być  proste  lub  ukształtowane  w  sposób ułatwiający układanie lub 
ryglowanie,  

− rozróżnia się dwa typy krawężników:  

a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika),  

b) drogowe,  do  oddzielenia  powierzchni  znajdujących  się  na  tym  samym  poziomie  (np. jezdni i pobocza). 



 

Techniczne wymagania wobec krawężników 
Należy stosować krawężniki wykonane z betonu klasy nie niższej niż C35/45. 
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontraktu z solą 
odladzającą w warunkach mrozu. 
Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1. Kształt i wymiary 

1.1 
Wartości dopuszczalnych odchyłek od 
wymiarów nominalnych, z 
dokładnością do mm 

C 

Długość: ±1%, ≥ 4mm i ≤ 10mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ±3%, ≥ 3mm, ≤5mm 
- dla innych części: ±5%, ≥ 3mm, ≤10mm 

1.2. 

Dopuszczalne odchyłki od płaskości i 
prostoliniowości dla długości 
pomiarowej: 
300mm 
400mm 
500mm 
800mm 

C 

 
 
±1,5mm 
±2,0mm 
±2,5mm 
±4,0mm 

2. Wymagania fizyczne i mechaniczne 

2.1. 
Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z udziałem 
soli odladzających 

D 
Klasa 3, ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0kg/m2 , przy 
czym każdy pojedynczy wynik < 1,5kg/m2 

2.2. Wytrzymałość na zginanie  F 
Klasa 
wytrzymałości  
3 

Charakterystyczna 
wytrzymałość 6,0 MPa 

Każdy pojedynczy 
wynik 
> 4,8 MPa 

2.3. Trwałość ze względu na wytrzymałość F 
Krawężniki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione 
są wymagania pkt 2.2 oraz poddawane są normalnej konserwacji 

2.4. Odporność na ścieranie G i H 
Klasa 
odporności 

Odporność przy pomiarze na tarczy 
szerokiej ściernej, 
wg. zał. G normy -  
badania podstawowe 

Böhemego, 
wg. zał. H normy - 
badanie alternatywne 

4 ≤ 20mm ≤ 18000mm3/5000mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I 

a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana i/lub 
polerowana – zadowalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej 
wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do 
badania tarcia) 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w normalnych 
warunkach użytkowania krawężnika jest zadawalająca przez cały 
okres użytkowania, pod warunkiem właściwego utrzymywania i 
gdy na znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo 
podlegające intensywnemu polerowaniu. 

2.4 Nasiąkliwość  ≤ 5% 

3. Aspekty wizualne 

3.1. Wygląd J 

a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków 

b) nie dopuszcza się rozwarstwienia w krawężnikach 
dwuwarstwowych 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2. Tekstura J 

a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 
powinien określić rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi 
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i warunków twardnienia, 
nie są uważane za istotnie 

3.3. Zabarwienie J 
a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 

b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczonymi 
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 



 

c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami właściwości surowców lub warunków dojrzewania 
betonu, nie są uważane za istotne 

W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np.  przy  
nawierzchniach  wewnętrznych,  nie  narażonych  na  kontakt  z  solą  odladzającą),  wymagania  wobec krawężników należy 
odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340. 

Składowanie krawężników 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, kształtów, cech 
fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.  
Krawężniki betonowe  należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubości 2,5cm, 
szerokości 5cm, długości min. 5cm większej od strony szerokości krawężnika. 

Materiały na podsypkę i zaprawę 
Zastosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4. 

Materiały na ławy 
Do wykonywania mieszanki betonowej na ławy należy stosować: 

− beton klasy C16/20 

− cement klasy 32,5 N lub R, rodzaju CEM I, CEM II, lub CEM III, wg PN-EN 197-1 i SST D.04.05.01, 

− kruszywo naturalne lub kruszywo z recyklingu betonu frakcji powyżej 4mm, lub połączenie powyższych kruszyw. Udział 
kruszyw z recyklingu w gotowej mieszance mineralnej nie może przekroczyć 30%. 

− woda do produkcji mieszanki betonowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodę wodociągową pitną. 

Wymagania wobec kruszywa, oparte są na specyfikacji zgodnej z normą PN-EN 12620. 

SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt  
Roboty związane z ułożeniem krawężników wykonuje się ręcznie. Do przygotowania zaprawy stosuje się betoniarkę. Do cięcia 
krawężników należy używać pił przystosowanych do cięcia betonu. Do zagęszczania ław i oporów stosuje się wibratory lub płyty 
wibracyjne. 
Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i warunkami określonymi w niniejszej SST . 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.                 

Transport materiałów 
Do rozwiezienia materiału mogą być użyte dowolne środki transportowe. Używane środki transportowe powinny uniemożliwiać 
przesuwanie się ładunku po skrzyni ładunkowej oraz mechaniczny załadunek i wyładunek w sposób uniemożliwiający uszkodzenie. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

Zakres robót przy układaniu i wykonywaniu krawężników betonowych 
Zakres wykonywanych robót: 

– wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe zgodnie z dokumentacją projektową, 
– ewentualne wykonanie rowka pod ławę jako wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości i głębokości zgodnej z 

dokumentacją projektową, 
– ułożenie deskowania dla ławy z oporem,  
– wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C16/20, o grubości zgodnej z dokumentacją projektową,  
– demontaż deskowania ławy, 
– wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, 
– ułożenie krawężnika na wysokości  i ze światłem zgodnej z dokumentacją projektową, 

Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru: 

– ustalić lokalizację robót, 
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 



 

– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

Wykonanie ławy betonowej 

Koryto pod ławę 
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97. 

Ława betonowa 

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównywany warstwami. 
Ława betonowa wykonana będzie z betonu C16/20. 

W celu zapewnienia wymaganego związania pomiędzy dolną częścią ławy a oporem, w przypadkach, kiedy opór nie jest wylewany 
równocześnie z ławą, należy zastosować kotwy pionowe w formie prętów żebrowanych Ø16mm długości 15cm umieszczanych w 
świeżo rozłożonej mieszance betonowej dolnej części ławy, w ilości 4 szt./mb ławy lub inne rozwiązanie zaproponowane przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Wymiary ławy powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Tolerancja wymiarów może wynosić: 

− dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 

− dla szerokości  ± 20% szerokości projektowanej. 
Na drugi dzień po wykonaniu ławy należy zdemontować deskowania ław i przestawić je na następny odcinek. Gotową ławę należy 
poddać pielęgnacji przez okres 7 dni, z wykorzystaniem wody lub innych metod dopuszczonych przez Inspektora Nadzoru. 

W rozstawie, co 50m należy zastosować dylatację. 

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod krawężnik 
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 3cm, celem prawidłowego 
osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4. 

Ustawienie krawężników betonowych 

Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku 
takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  może być 
zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. Krawężniki ustawia się na styk. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem 
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Niweleta podłużna powinna być zgodna z projektowaną niweletą jezdni. 
Na łukach w planie należy ustawiać krawężniki łukowe o promieniu najbardziej zbliżonym do projektowanego. Nie dopuszcza się 
stosowania na łukach prostych krawężników, odpowiednio docinanych. 

Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 
3 po zagęszczeniu. 

Spoiny 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 0,5cm. 

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

− odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Badania przed i w czasie robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

− zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w pkt 2 niniejszej SST na podstawie dokumentów 
dopuszczających, 

− prawidłowości wykonania ław betonowych, 

− właściwego wysokościowego ułożenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę niwelacji 
powykonawczej,  



 

− sprawdzeniu stopnia równości. 
Pomiary wymiarów należy przeprowadzić zgodnie z załącznikiem C normy PN-EN 1340, a wyniki nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tabeli 1. 

Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową: 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą 
wynosić ± 1 cm na każde 100m ławy, 

b) Wymiary ław: 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów 
wynoszą: 

 dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 

 dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej, 

c) Równość górnej powierzchni ław.  
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej 
łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może 
przekraczać  ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawieniu krawężników należy sprawdzać: 

a) Dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100m 
ustawionego krawężnika, 

b) Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1cm na 
każde 100m ustawionego krawężnika, 

c) Równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100m krawężnika, 
trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 
1cm. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót   
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr (m) ustawionego krawężnika betonowego (regulacja wysokościowa istniejącego) wraz z wykonaniem 
wszystkich robót towarzyszących opisanych w niniejszej SST. 
Jednostką obmiarową jest metr (m) ustawionego krawężnika betonowego (projektowany lub wymiana na nowy) wraz z wykonaniem 
wszystkich robót towarzyszących opisanych w niniejszej SST. 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– wykonanie koryta pod ławę, 

– wykonanie ławy, 

– wykonanie podsypki. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pkt 8.2 SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz niniejszej SST. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena jednostki obmiarowej 
Cena ustawienia 1m krawężnika obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− przygotowanie podłoża, 



 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wykonanie koryta pod ławę, 

− wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku 

− wykonanie podsypki, 

− ustawienie krawężników według wymagań dokumentacji projektowej, SST. 

− koszty ewentualnych odpadów i ubytków materiałowych, 

− ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową, z odwozem gruntu na wysypisko 
Wykonawcy wraz z kosztami składowania i zagospodarowania, 

− wykonanie i demontaż deskowania ławy betonowej, 

− wykonanie ławy betonowej z oporem z pielęgnacją, 

− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, 

− właściwe wysokościowe ułożenie krawężnika, 

− docinanie krawężników dla zapewnienia maks. dopuszczalnej szczeliny pomiędzy krawężnikami,  

− wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń oraz dokumentów 
dopuszczających. 

Zapłacie podlegają roboty odebrane. 

Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

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

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

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne specyfikacje techniczne 

Normy 

[01] PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

[02] PN-EN 12620 Kruszywo do betonu. 

[03] PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

[04] PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 

[05] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej              do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji beton. 

 
 
 
 
 
 

SST 13- OBRZEŻA  BETONOWE 

WSTĘP 

Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych wraz w wykonaniem ław, w ramach zadania: Remont 
nawierzchni jezdni i chodnika  na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Pukowca w Katowicach. 

Zakres stosowania SST  
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, zwane dalej SST, stanowią część dokumentacji 
przetargowej i kontraktowej i należy je stosować w zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt 1.1. 

Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, związanych z: 

− ustawieniem obrzeża betonowego i opornika o wymiarach 8x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i 
ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, 



 

Określenia podstawowe 

Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z normami, wytycznymi i określeniami podanymi w SST 
DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 

Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 

MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 2. 

Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 

− obrzeża betonowe 8x30cm, 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 

− mieszanka betonowa na ławę pod obrzeża , 

− deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane III kl. do wykonania deskowania ławy, 

− woda. 

Betonowe obrzeża chodnikowe  
Należy stosować obrzeża  z betonu klasy nie niższej niż C25/30 
Wymagania techniczne stawiane obrzeżom betonowym i opornikom należy stosować zgodnie z PN-EN 1340 w sposób 
przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec obrzeża i opornika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach kontraktu z solą 
odladzającą w warunkach mrozu. 
Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1. Kształt i wymiary 

1.1 
Wartości dopuszczalnych odchyłek od 
wymiarów nominalnych, z 
dokładnością do mm 

C 

Długość: ±1%, ≥ 4mm i ≤ 10mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ±3%, ≥ 3mm, ≤5mm 
- dla innych części: ±5%, ≥ 3mm, ≤10mm 

1.2. 

Dopuszczalne odchyłki od płaskości i 
prostoliniowości dla długości 
pomiarowej: 
300mm 
400mm 
500mm 
800mm 

C 

 
 
±1,5mm 
±2,0mm 
±2,5mm 
±4,0mm 

2. Wymagania fizyczne i mechaniczne 

2.1. 
Odporność na 
zamrażanie/rozmrażanie z udziałem 
soli odladzających 

D 
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 0,5kg/m2 , wartość 
maksymalna ≤ 0,5kg/m2 

2.2. Wytrzymałość na zginanie  F 
Klasa 
wytrzymałości  
3 

Charakterystyczna 
wytrzymałość 6,0 MPa 

Każdy pojedynczy 
wynik 
> 4,8 MPa 

2.3. Trwałość ze względu na wytrzymałość F 
Obrzeżą i oporniki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pkt 2.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

2.4. Odporność na ścieranie G i H 
Klasa 
odporności 

Odporność przy pomiarze na tarczy 
szerokiej ściernej, 
wg. zał. G normy -  
badania podstawowe 

Böhemego, 
wg. zał. H normy - 
badanie alternatywne 

4 ≤ 20mm ≤ 18000mm3/5000mm2 

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I 

d) jeśli górna powierzchnia obrzeża i opornika nie była szlifowana 
i/lub polerowana – zadowalająca odporność, 

e) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej 



 

wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do 
badania tarcia) 

f) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w normalnych 
warunkach użytkowania obrzeża i/ opornika jest zadawalająca 
przez cały okres użytkowania, pod warunkiem właściwego 
utrzymywania i gdy na znacznej części nie zostało odsłonięte 
kruszywo podlegające intensywnemu polerowaniu. 

2.4 Nasiąkliwość  ≤ 5% 

3. Aspekty wizualne 

3.1. Wygląd J 

d) powierzchnia obrzeża i opornika nie powinna mieć rys i 
odprysków 

e) nie dopuszcza się rozwarstwienia w obrzeżach i opornikach 
dwuwarstwowych 

f) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2. Tekstura J 

d) obrzeża i opornika z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien określić rodzaj tekstury, 

e) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi 
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

f) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i warunków twardnienia, 
nie są uważane za istotnie 

3.3. Zabarwienie J 

d) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 

e) zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczonymi 
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

f) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami właściwości surowców lub warunków dojrzewania 
betonu, nie są uważane za istotne 

W przypadku zastosowań obrzeża betonowego i opornika na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. przy  
nawierzchniach  wewnętrznych,  nie  narażonych  na  kontakt  z  solą  odladzającą),  wymagania  wobec obrzeży betonowych i 
oporników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340. 

Składowanie obrzeży betonowych  
Obrzeża betonowe  mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, kształtów, cech 
fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp.  
Betonowe obrzeża chodnikowe i oporniki należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co 
najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża i opornika. 

Materiały na podsypkę i zaprawę 
Zastosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4. 

Materiały na ławy 
Do wykonywania mieszanki betonowej na ławy należy stosować: 

− beton klasy C12/15, 

− cement klasy 32,5 N lub R, rodzaju CEM I, CEM II, lub CEM III, wg PN-EN 197-1 i SST D.04.05.01, 

− kruszywo naturalne lub kruszywo z recyklingu betonu frakcji powyżej 4mm, lub połączenie powyższych kruszyw. Udział 
kruszyw z recyklingu w gotowej mieszance mineralnej nie może przekroczyć 30%, 

− woda do produkcji mieszanki betonowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych 
można stosować wodę wodociągową pitną. 

Wymagania wobec kruszywa, oparte są na specyfikacji zgodnej z normą PN-EN 12620. 

sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Sprzęt  
Roboty związane z ułożeniem obrzeży i oporników wykonuje się ręcznie. Do przygotowania zaprawy stosuje się betoniarkę. Do 
cięcia obrzeży i oporników należy używać pił przystosowanych do cięcia betonu. Do zagęszczania ław i oporów stosuje się wibratory 
lub płyty wibracyjne. 
Ponadto używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i warunkami określonymi w niniejszej SST . 



 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

Transport materiałów 
Do rozwiezienia materiału mogą być użyte dowolne środki transportowe. Używane środki transportowe powinny uniemożliwiać 
przesuwanie się ładunku po skrzyni ładunkowej oraz mechaniczny załadunek i wyładunek w sposób uniemożliwiający uszkodzenie. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 5. 

Zakres robót przy układaniu i wykonywaniu obrzeży betonowych   
Zakres wykonywanych robót: 

− wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe  zgodnie z dokumentacją projektową, 
− ewentualne wykonanie rowka pod ławę jako wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości i głębokości zgodnej z 

dokumentacją projektową, 
− ułożenie deskowania dla ławy z oporem,  
− wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15, o grubości zgodnej z dokumentacją projektową,  

− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, 

− ułożenie obrzeży na wysokości i ze światłem zgodnie z dokumentacją projektową, 

Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora Nadzoru: 

– ustalić lokalizację robót, 
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

Wykonanie ławy betonowej 

Koryto pod ławę 
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę (podsypkę), powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Dno koryta pod ławę powinno być odpowiednio zagęszczone. 

Ława betonowa 

Ławę betonową zwykłą w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować szalowanie. 
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być 
wyrównywany warstwami. 
Ława betonowa wykonana będzie z betonu C12/15. 

W celu zapewnienia wymaganego związania pomiędzy dolną częścią ławy a oporem, w przypadkach, kiedy opór nie jest wylewany 
równocześnie z ławą, należy zastosować kotwy pionowe w formie prętów żebrowanych Ø16mm długości 15cm umieszczanych w 
świeżo rozłożonej mieszance betonowej dolnej części ławy, w ilości 4 szt./mb ławy lub inne rozwiązanie zaproponowane przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Wymiary ławy powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Tolerancja wymiarów może wynosić: 

− dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 

− dla szerokości  ± 20% szerokości projektowanej. 
Na drugi dzień po wykonaniu ławy należy zdemontować deskowania ław i przestawić je na następny odcinek. Gotową ławę należy 
poddać pielęgnacji przez okres 7 dni, z wykorzystaniem wody lub innych metod dopuszczonych przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża 
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową grubości 3cm, celem prawidłowego 
osadzenia obrzeża i opornika. Podsypkę cementowo-piaskową wykonać należy w proporcji 1:4. 

Ustawienie obrzeży betonowych 

Zasady ustawiania obrzeży 
Światło (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Obrzeżą betonowe ustawia się na styk.  

Do cięcia obrzeży należy stosować metodę zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Nie dopuszcza się wbudowania obrzeży 
połamanych lub ciętych inną metodą niż zatwierdzona. 



 

Ustawienie obrzeży i oporników na ławie betonowej 
Ustawianie obrzeży na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 po 
zagęszczeniu. 

Spoiny 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 0,5cm. 

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

− odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  

− roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” pkt 6. 

Badania przed i w czasie robót 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

− zgodności wbudowanych materiałów z wymaganiami zawartymi w pkt 2 niniejszej SST na podstawie dokumentów 
dopuszczających, 

− prawidłowości wykonania ław betonowych, 

− właściwego wysokościowego ułożenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę niwelacji 
powykonawczej,  

− sprawdzeniu stopnia równości. 
Pomiary wymiarów należy przeprowadzić zgodnie z załącznikiem C normy PN-EN 1340, a wyniki nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tabeli 1. 

Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

d) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową: 

Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą 
wynosić ± 1 cm na każde 100m ławy, 

e) Wymiary ław: 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów 
wynoszą: 

 dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 

 dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej, 

f) Równość górnej powierzchni ław.  
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej 
łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może 
przekraczać  ± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

Sprawdzenie ustawienia obrzeży 

Przy ustawieniu obrzeży należy sprawdzać: 

d) Dopuszczalne odchylenia linii  w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100m ustawionego 
obrzeża i opornika, 

e) Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny  od niwelety projektowanej, które wynosi ± 1cm na każde 100m 
ustawionego obrzeża, 

f) Równość górnej powierzchni , sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100m obrzeża, trzymetrowej 
łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią  i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7.  

Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr (m) ustawionego obrzeża betonowego 8x30cm wraz z wykonaniem wszystkich Robót 
towarzyszących opisanych w niniejszej SST. 



 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne” p. 8.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykonane koryta pod ławę, 

− wykonanie ławy, 

− wykonanie podsypki. 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 9.  

Cena jednostki obmiarowej 
Cena ustawienia 1m obrzeża obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− przygotowanie podłoża, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wykonanie koryta pod ławę, 

− wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku 

− wykonanie podsypki, 

− ustawienie obrzeży według wymagań dokumentacji projektowej, SST. 

− koszty ewentualnych odpadów i ubytków materiałowych, 

− ewentualne wykonanie wykopów i przygotowanie podłoża pod ławę betonową, z odwozem gruntu na wysypisko Wykonawcy 
wraz z kosztami składowania i zagospodarowania, 

− wykonanie i demontaż deskowania ławy betonowej, 

− wykonanie ławy betonowej z oporem z pielęgnacją, 

− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, 

− właściwe wysokościowe ułożenie obrzeża, 

− docinanie obrzeży dla zapewnienia maks. dopuszczalnej szczeliny pomiędzy obrzeżami,  

− wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń oraz dokumentów dopuszczających. 

Zapłacie podlegają roboty odebrane. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne specyfikacje techniczne 

Normy 

[06] PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

[07] PN-EN 12620 Kruszywo do betonu. 

[08] PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

[09] PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 

[10] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 
zarobowej              do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji beton. 

 
 
  
 
 


