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1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót drogowych dla Kontraktu 06 - „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej              
i wodociągu w obszarze „Centrum”, oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru 
ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ul. Bocznej), a także 
w rejonie Ujęcia Wody”.  w ramach projektu: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-
kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.  

1.2. Przedmiot i zakres robót 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru Robót związanych z odtworzeniem istniejących nawierzchni drogowych  
(CPV-45230000-8) po robotach ziemnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej, 
deszczowej i wodociągu. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych  
w zakresie odtworzenia nawierzchni drogowych:  

a) ul. Boczna – dokonać odtworzenia istniejącej nawierzchni emulsyjno-grysowej  
w pełnym zakresie w technologii potrójnego powierzchniowego utrwalenia na 
podbudowie z tłucznia minimalnej grubości 30cm. W śladzie wykonywanych prac 
/chodnik/należy dokonać całkowitej wymiany nawierzchni na kostkę betonową szarą 
grubości 6 cm (wykonać na podsypce piaskowo-cementowej grubości 20 cm) wraz  
z okrawężnikowaniem (krawężniki wibroprasowane 15x20 na ławie betonowej). 
Przejście przez nawierzchnię asfaltową ul. 9 Maja wykonać metodą 
przecisku/przewiertu bez naruszania konstrukcji jezdni.  
Na długości ok. 160m należy wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego grubości 
25cm (w rejonie działek 172/23 – 172/18). 
Orientacyjny zakres rzeczowy: 
- nawierzchnia emulsyjno-grysowa - 970m2, 
- podbudowa z tłucznia kamiennego grubości 30cm – 970m2, 
- podbudowa z tłucznia kamiennego grubości 25cm – 800m2, 
- krawężnik – 230 mb, 
- chodnik z kostki betonowej szarej – 315m2. 

b)  bez nazwy – od ul. 1 Maja do ul. Kwiatowej – wykonać podbudowę z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm i warstwie odsączającej  
z piasku grubości 15cm.Szerokość odtwarzanej nawierzchni 5m, długość 170m. 
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c)  rejon Ujęcia Wody  
 
Droga 2KDZ - na odcinku od punktu 3 do 23 odtworzyć do rzędnych projektowanych 
podanych na planie sytuacyjno-wysokościowym projektu pn. „Projekt ulic o niepełnej 
problematyce dla celów lokalizacji projektowanego uzbrojenia w rejonie Ujęcia Wody 
w Bełchatowie”. Odtworzenie polegać będzie na zasypaniu piaskiem wraz  
z zagęszczeniem warstwowym 0,5m. Szerokość drogi 5m.  
Droga 2KDZ – projektowana po północnej  stronie rzeki Rakówki wymaga 
wyniesienia  ponad istniejący teren./należy uwzględnić  nasyp / 
Droga 1KDL oraz 1KDZ  posiadają nawierzchnię asfaltową. Po wykonaniu uzbrojenia 
należy odtworzyć nawierzchnię do istniejącego stanu . 
W pozostałych drogach wykonać podbudowę tłuczniową grubości 25cm wraz  
z zagęszczeniem w pasie o szerokości 5mb. 
Orientacyjny zakres robót do wykonania  na długości prowadzonych prac : 

1. Rozbiórka nawierzchni drogowych z mas mineralno –bitumicznych –  655 m2    
2. Rozbiórka nawierzchni z brukowca –  655 m2    
3. Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych  - 465 m2   
4. Odtworzenie  terenu w drodze  2KDZ  - 3427m2       
5. Odtworzenie  dróg z nawierzchnią asfaltową  - 655 m 2    
6. Odtworzenie   pozostałych dróg  /podbudowa tłuczniowa grubości 25 cm/ -

7649m2   .  
UWAGA: 
Ilości podane powyżej są wielkościami orientacyjnymi – dokładne ilości będą zależeć od 
sposobu prowadzenia robót przez Wykonawcę. Wzrost ilości powierzchni odtwarzanych 
nawierzchni w stosunku do założeń przyjętych na etapie przygotowywania oferty przez 
Wykonawcę nie będzie  podlegał odrębnej zapłacie. 
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji w terenie w celu określenia 
zakresu robót odtworzeniowych. 
 
Prace odtworzeniowe mogą być realizowane jedynie przy całkowitym braku opadów 
atmosferycznych oraz temperaturze średniodobowej nie niższej niż +10˚C. 
Wykonawca przedłoży zarządcy drogi atesty na stosowane materiały przed ich 
wybudowaniem – dotyczy branży drogowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia zarządcy drogi wskaźników zagęszczenia na 
odtwarzane odcinki dróg. 
W śladzie prowadzonych prac należy dokonać pełnej wymiany gruntu na piasek wraz 
zagęszczeniem warstwowym co 0,5m. 
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Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej zmiany organizacji 
ruchu na czas prowadzonych prac oraz robót odtworzeniowych i uzyskania niezbędnych 
uzgodnień projektu.  
Wykonawca dokonuje zabezpieczenia prowadzonych prac na koszt własny. 
W przypadku kolizji inwestycji z istniejącym drzewostanem Inwestor występuje z wnioskiem 
o wycinkę drzew kolidujących z planowanym zakresem prac. 
Przed złożeniem oferty  należy zapoznać się z terenem  dotyczącym prowadzenia robót  
objętych zamówieniem  przetargowym.  
 
Przed przystąpieniem do wykonania planowanych sieci Wykonawca uzyska w Wydziale 
Inżynierii Urzędu Miasta w Bełchatowie decyzję na zajęcie pasa drogowego stosownie do art. 
40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 
19 poz. 115). 

1.3. Opis prac towarzyszących 
Prace towarzyszące opisano w ST Wymagania Ogólne (ST-00.00.00.). 

1.4. Informacje o terenie budowy 
Informacje o terenie budowy podano w ST Wymagania Ogólne (ST-00.00.00.), 

1.5. Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych 
Dział Robót: 45000000-7 Roboty budowlane.   
Grupa robót budowlanych: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej. 
Klasy robót budowlanych: 45230000-8 Roboty     budowlane     w     zakresie     budowy     
rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk  i kolei, 
wyrównywanie terenu. 
Kategorie robót budowlanych: 45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania,   
fundamentowania   oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 

1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w ST-00.00.00. Wymagania 
Ogólne, ponadto określenia stosowane w niniejszej Specyfikacji obejmują: 
1.6.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
określona według wzoru: Is = Pd / Pds gdzie: pd - gęstość objętościowa szkieletu 
zagęszczonego gruntu [Mg/m1], Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 
przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, 
służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-
77/893 1-12 [Mg/m1]. 
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1.6.2.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy 
zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej wytrzymałości 
na ściskanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 
1.6.3.Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy  
z mieszanki mineralno-asfaltowej. 
1.6.4.Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych  
1.6.5.Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym 
w (normie) składzie i uziarnieniu 
1.6.6. Mieszanka   mineralno-asfaltowa   -   mieszanka   mineralna (1.6.5.)  z   odpowiednią  
ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca    
określone wymagania.  
1.6.7. Beton  asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona.  
1.6.8. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lesze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
1.6.9. Warstwa wyrównawcza – warstwa kruszywa kamiennego lub żużla wielkopiecowego 
zmiennej grubości zgodnej z dokumentacją projektową, ułożona na istniejącej podbudowie 
lub w wykonanym korycie, stanowiąca podłoże dla podsypki. 
1.6.10.  Podsypka - warstwa piasku lub mieszanki cementowo - piaskowej układana na  
warstwie wyrównawczej lub na podłożu gruntowym, służąca do ułożenia na niej  
prefabrykatów. 
1.6.11. Nawierzchnia z płyt betonowych - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest 
wykonana z płyt betonowych 
1.6.12. Krawężniki betonowe-prefabrykowane belki betonowe ograniczające jezdnie, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.6.13. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni  
w postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, 
symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 
1.6.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej,  
którego czas użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 
1.6.15. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi 
do 6 miesięcy. 
1.6.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

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



Część IIIB.  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.   
ST – 02.03.01. Roboty drogowe 

Nazwa Zamówienia: „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”, 
Kontrakt 06 - „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w obszarze „Centrum”, oraz w nowoprojektowanych 
ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica, rzeką Rakówką (rejon ul.Bocznej), a także w rejonie 
Ujęcia Wody”.  

Strona 8 
 

ST-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Materiały stosowane przy wykonaniu robót 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
 Piasek i żwir - kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004 i spełniające 

następujące wymagania: 
  - warstwy piasku wg. PN-B-11113; 
  - warstwy tłuczniowej  frakcji fi 0-63mm wg. PN-B-11112; 

 Warstwa wiążąca  z asfaltobetonu wg. PN-S96025 z 2000 roku 
 Warstwa wyrównawcza z asfaltobetonu wg. PN-S- 96025 z 2000 roku 
 Warstwa ścieralna wg. PN-S-96025 z 2000 roku 
 Emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni. 
 Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla 

budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50", gatunek 1, kolor i kształt zgodny  
z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% wg 
wykazu: 

  

 krawężnik drogowy 15 x 20 cm, 
 kostka brukowa gr. 6 cm, 

 tłuczeń kamienny 
 

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne  
z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania wyrobów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania  
w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
wyrobów budowlanych dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie  
i wbudowanie. 

3. SPRZĘT 
Do  wykonania robót będących przedmiotem niniejszej  ST stosować następujący,  sprawny 
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru , sprzęt: 
 Równiarka samobieżna 120kM 
 Spycharka gąsienicowa 100kM 
 Koparka samobieżna 0,25 - 0,6 m3 
 Walec wibracyjny, samojezdny 7,5-13,0 t 
 Mechaniczna układarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szerokość 

4,5m 
 Walec ogumiony, drogowy, średni – 4-6t 
 Kultywator do stabilizacji gruntu 
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 Walec stalowy wibracyjny 2-3Mg 
 Zagęszczarka płytowa 
 Walec wibracyjny 1-2Mg (małogabarytowy) 
 Ubijaki mechaniczne. 
Uwaga! Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 
stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 
transportu: 
 Samochód samowyładowczy, ciężarowy 10 - 20 Mg 
 Samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 - 10 Mg 
 Samochód ciężarowy, skrzyniowy 10-15 Mg 
 Samochód dostawczy 3 + 5 Mg 
 Samochód ciężarowy, samowyładowczy 10+15 Mg, wyposażony w plandekę i ogrzewaną 

skrzynię. 
Uwaga! Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 
Wykonawca jest  zobowiązany  do   stosowania jedynie  takich   środków transportu,   które  
nie  wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST. Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  
pojazdy muszą spełniać  wymagania przepisów ruchu  drogowego (kołowego, szynowego, 
wodnego) tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót  
i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, 
Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień 
Kontraktu. 
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
towarzyszące: 
 Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
 Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 
 Zabezpieczenie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu 
 Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
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 Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 
 Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków 
 Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
 Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 
Wykonawca przed przystąpieniem do Robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za 
roboty przygotowawcze dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące robót drogowych 

5.2.1. Roboty rozbiórkowe 
Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych 
dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy 
zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu  
i obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 
sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. Rozbiórkę nawierzchni i innych 
elementów ulicy /trylinka, bruk, krawężniki, obrzeża, kamień, płyty chodnikowe / należy 
przeprowadzić w sposób umożliwiający jak największy odzysk materiałów kwalifikujących się do 
ponownego wbudowania. Materiał należy zabezpieczyć na czas trwania robót uzbrojeniowych. 
Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie 
robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. Gruz i materiały drobnicowe należy 
usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na zaproponowane przez Wykonawcę  
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru składowisko. 
Odtworzenie nawierzchni należy rozpocząć po uzyskaniu wymaganych parametrów zagęszczenia 
zasypów, co należy kontrolować przez ocenę wartości wskaźnika zagęszczenia – dla 
Kontraktu 06 – Is=10 występującego bezpośrednio pod konstrukcją jezdni i Is=0,98 
występującego bezpośrednio pod chodnikami. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i 
odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów  
(gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 
Kolejność rozbieranych odcinków drogowych należy uzgodnić w harmonogramie  
z Inspektorem Nadzoru. 

5.2.2. Wykonanie prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy 
oraz punkty wysokościowe (repery boczne) w obecności Inspektora Nadzoru, w oparciu  
o materiały uzyskane przez Wykonawcę z zasobów geodezyjnych. Wykonawca powinien 
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przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia i sprawdzenia 
robót. 

5.2.3. Roboty odtworzeniowe. 
Zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym wykopy w drogach należy zasypać piaskiem  
z warstwowym zagęszczeniem co 20-30cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=1,0. 
Po zasypaniu wykopów, należy nawierzchnię odtworzyć zgodnie z punktem 1.2. 

5.2.3.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów uzbrojenia 
terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 
ruch budowlany i samochodowy. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 
odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca 
się, aby rzędne terenu, przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 
powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub  
w inny sposób zaakceptowany Zamawiającego. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 
przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg próby Proctora, przy wilgotności naturalnej 
gruntu wynoszącej ± 20 % wilgotności optymalnej. Jeżeli   po   wykonaniu   robót   
związanych   z  profilowaniem   i   zagęszczaniem   podłoża   nastąpi   przerwa w robotach, to 
Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2.3.2. Podsypka piaskowa  
Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy 
stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Użyty piasek nie może 
zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak podłoża 
gruntowego. 
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5.2.4. Podbudowa z tłucznia kamiennego 
Tłuczeń („niesort 0/63") przeznaczony na podbudowę tłuczniową powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 13043:2004. Dowóz tłucznia na miejsce wbudowania odbędzie się 
transportem samowyładowczym. 
Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu 
równiarki lub układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu 
zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. 
Zagęszczenie  podbudowy wykonać do Is≥1,0.   
Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności od 
kategorii ruchu. 

Kategoria ruchu Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 
30 cm (MPa) 

Pierwotny Wtórny 
Ruch średni 100 170 
Ruch ciężki i bardzo ciężki 100 200 

Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty 
wibracyjnej. Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia powinna być zgodna z projektem, 
jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być 
szersza od warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony. 
Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej  
w projekcie, nie powinna przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni 
nie powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 2 cm. 

5.2.5. Nawierzchnia chodnikowa z kostki betonowej 
Kostkę betonową należy układać na podsypce piaskowej w rzędach prostopadłych do osi 
drogi lub albo w rzędach nachylonych do osi drogi pod kątem 450 na odcinkach prostych.  
Na łukach należy kostkę ułożyć jw., z zastrzeżeniem, że w przypadku ułożenia kostki rzędami 
prostopadłymi do osi drogi kierunki spoin poprzecznych powinny porywać się z promieniami 
łuku, a w przypadku ułożenia płyt rzędami ukośnymi, kierunki spoin powinny być nachylone 
pod kątem 450. Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12mm nawet  
w miejscach trudnych (np. jak w pachwinach łuków). Wiązania spoin w sąsiednich rzędach 
powinny się mijać co najmniej o ¼ szerokość kostki.  
Kostkę na podsypce piaskowej można układać,  jeżeli  temperatura otoczenia jest +50 C lub 
wyższa.    
Odchylenia profilu podłużnego od łaty długości 3 m nie powinny przekraczać 10mm. 
Odchylenia w profilu poprzecznym od łaty profilowej nie powinny przekraczać 10mm.  
Kostka-powinna być po ułożeniu dobrze ubita wibratorem płytowym z osłoną z tworzywa 
sztucznego o masie 25 kg. Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe. 
Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane po ubiciu kostki. 
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5.2.6. Nawierzchnia mineralno-bitumiczna 
a) Oczyszczenie i skropienie warstw nośnych: 
Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa i pyłu. Operację tę należy wykonać przy 
użyciu szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed skropieniem powinna być 
sucha i czysta. 
Podłoże pod warstwę asfaltową, w tym także naprawione, powinno być: czyste i suche, 
wyprofilowane i równe, bez kolein, ustabilizowane i nośne. Powierzchnia podłoża powinna 
być chropowata (na sczepienie się mieszanki mineralno-asfaltowej z podłożem). Rzędne 
wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża, powinien być zapewniony 
odpływ wody. Stan podłoża w zakresie wyżej wymienionym powinien być sprawdzony na 
całej powierzchni.  
Podłoże przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno być skropione emulsją asfaltową lub 
asfaltem upłynnionym.  
Rodzaj emulsji asfaltowej oraz asfaltu upłynnionego powinien być dostosowany do rodzaju 
materiału w podłożu, pH kationowej emulsji asfaltowej do skropienia podłoża zawierającego 
cement powinno być nie mniejsze niż 4. Zalecane ilości podano w tablicy 5. 
Do skropienia należy zastosować emulsję, dla której zalecana ilość asfaltu w kg/m2 po 
odparowaniu wody z emulsji wynosi dla podbudowy z brukowca kamiennego od 0,5-0,7. 
Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na 
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej 2 godziny. 
b) Warstwa wiążąca asfaltowa 
Za przygotowanie receptur mieszanki mineralno-asfaltowej odpowiada Wykonawca.  
Receptury powinny być opracowane dla konkretnych materiałów zaakceptowanych wcześniej 
przez Inspektora Nadzoru i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek tych materiałów.  
Receptury powinny być opracowane przez laboratorium Wykonawcy w oparciu o następujące 
źródła: 
 Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 

trwałe  
 Wyniki wykonywanych pełnych i niepełnych badań materiałów. 
 Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: 
Układanie mieszanki na warstwę wiążącą powinno odbywać się w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieplej pogodzie, w temperaturze powyżej 5°C. Zabrania 
się układania mieszanki w czasie deszczu i opadów śniegu. Przed przystąpieniem do układania 
powinna być wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy użyciu stalowej linki, 
stanowiącej horyzont odniesienia dla czujników automatyki układarki. Przed przystąpieniem 
do układania, urządzenia robocze układarki należy podgrzać. Układanie mieszanki powinno 
odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju z jednostajną prędkością 2 - 4 m na minutę.  
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W zasobniku układarki powinna zawsze znajdować się mieszanka. Złącza poprzeczne, 
wynikające z końca dziennej działki, należy wykonać przez równe obcięcie, a następnie 
posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwą przed uszkodzeniem. 
 Należy stosować sposób zagęszczenia opracowany i sprawdzony na odcinku próbnym  

w dostosowaniu do konkretnego zestawu sprzętu. Początkowa temperatura mieszanki 
w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 135°C. Warstwę należy 
zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 98 %.  

Ułożona i zagęszczona warstwa, ma charakteryzować się następującymi cechami: 
 Jednorodnością powierzchni 
 Nasiąkliwość (max. 4 %) 
 Równość (tolerancja ± 6 mm) 
 Grubość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 mm) 
 Szerokość warstwy nawierzchni (tolerancja ± 5 cm) 
 Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 -9  %). 

5.2.7. Krawężniki  
5.2.7.1.Ustawienie krawężników betonowych. 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne  
z ustaleniami dokumentacji projektowej, wynosi ono 12 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 
obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 
ubitym. Ustawianie krawężników na ławie ławie z pospółki, na podsypce z piasku lub na 
podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Spoiny krawężników 
nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
Spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 
Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 
krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.  
Dla zabezpieczenia przed wpływami temperatur)-' krawężniki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną 
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy wyrobów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST 00.00.00.„Wymagania ogólne" 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości  robót i  wyrobów 

budowlanych  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 
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 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
właściwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 
uprawnienia. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań  

 Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.3.  Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

6.3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne,  

w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości 
 Zagęszczenie podłoża ( Is ) należy sprawdzać co najmniej 2 razy na dziennej działce 

roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m2 
 Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20m  

w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 10razy 
na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2cm 

 Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 - metrowej laty i poziomicy co najmniej 
10 razy na 1km i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych: na 
początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu 
każdego luku kołowego. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ±0,5% 

 Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach. 
Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać  
+ 1 cm i -2 cm 

 Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 10 razy na 1km. Szerokość koryta nie 
może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż+ 10cm i -5cm 

6.3.2. Nawierzchnie 
6.3.2.1.Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni 

Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje się to poprzez wycięcie próbki  
z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się 
używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. 
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Należy pobrać losowo min. Dwie próbki przy dziennej działce długości 500 m i cztery próbki 
przy działce dłuższej. Do oceny zagęszczenia przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00.„Wymagania 

ogólne". 
 Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

 m2 - dla wykonania podbudów drogowych 
 m2 - dla wykonania nawierzchni drogowych 
 m2 - dla wykonania chodnika; 
 m – dla wykonania krawężnika 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez Uprawnione służby geodezyjne 
pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem 
wymagań technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru. 
Obmiar robót nie stanowi podstawy płatności. 
 
Roboty drogowe odtworzeniowe (rozbiórki i odbudowa) są ujęte w cenie kontraktowej i są 
rozliczane w zależności od postępu robót .  

8. ODBIÓR ROBÓT - PRÓBY KOŃCOWE 
 Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST - 00.00.00.„Wymagania ogólne" 
 Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 

w  odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości 
 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Zamawiającemu / Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót 

 Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00.00.00. „Wymagania ogólne" oraz 
odpowiednio dla budowanego obiektu ST 02.01.01 kanalizacja sanitarna, ST 02.01.02 
kanalizacja deszczowa, ST 02.01.03 wodociągi. 
Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie, 
przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
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9.2. Wymagania szczegółowe 
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2. 
niniejszej ST oraz wszelkie inne roboty potrzebne do wykonania robót. Uporządkować teren 
po zakończeniu robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Informacje ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie  10 Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-00.00.00. - „Wymagania ogólne" 

10.2. Zalecane akty normatywne 
1. PN-B-06050:1999 Geotechnika-Roboty ziemne-Wymagania ogólne 

2. PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczenie odporności na ścieranie 

3. PN-B-701-1:2002 
Cement – Część 1: Skład , wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

4. PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 

5. PN-EN 13043:2004 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

6. 
PN-EN  
197-1:2002 

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

7. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

9. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw 

10. PN-S-96025 Nawierzchnie asfaltowe. Drogi samochodowe i lotniskowe. Wymagania. 

11. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

12. PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa-Wymagania i metody badań 

13. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

14. BN-80/6775-03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

15. BN-80/6775-03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 

 


