
 
 

 
 

DM - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja ma zastosowanie przy budowie i modernizacji dróg gminnych 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj? wymagania ogólne dla poszczególnych 
asortymentów robót drogowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

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

1.4.1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót i administrowanie inwestycją. 

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

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

1.4.4. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

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

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

1.4.7. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna, przeznaczona do odprowadzenia wód 
opadowych z drogi i przyległego terenu do odbiornika. 

1.4.8. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z sieci? kanalizacji deszczowej. 

1.4.9. Kana? deszczowy - kana? przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych 

1.4.10. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli 
i prawidłowej eksploatacji kana?ów. 

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

1.4.12. Materia?y - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na pod?o?e 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, zapewniającą 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s?u??ca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni s?u??ca do przenoszenia obciążeń od ruchu na pod?o?e. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 



 
 

 
 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek pod?o?a. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

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

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodno?ć - zgodno?ć wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a je?li 
przedzia? tolerancji nie zosta? okre?lony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
zwi?zanych z ni? urz?dzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo?e równie? obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urz?dzeń chroni?cych ludzi i ?rodowisko przed uci??liwo?ciami powodowanymi 
przez ruch na drodze. 

1.4.17. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz?dzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s?u??ca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.18. Podo?e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

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

1.4.20. ?lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejno?ci technologicznej ich 
wykonania. 

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 terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ?cie?ki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na 
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniaj?c w 
ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczace 
ochrony środowiska naturalnego. 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 



 
 

 
 

 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagaj? tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać 
zgod e na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
1.5.6. Ochrona w?asno?ci 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 budowy.  
 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powoduj?cy minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego dzia?alno?ci?. 

1.5.7. 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. 

1.5.8. 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 wykonywa? pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urzadzenia zabezpieczaj?ce, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiedni? odzie? dla ochrony ?ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materia?ów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, ?e wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskaj? zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, ?e materiały uzyskane z 
dopuszczonego ?ród?a w sposób ci?g?y spe?niaj? wymagania SST w czasie realizacji robót. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia?ów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu?u wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie oka?? się 
potrzebne w zwi?zku  z dostarczeniem materia?ów do robót. 
 Humus i nadk?ad czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia?ów 
miejscowych będ? formowane w ha?dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materia?y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będ? wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, ?e uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. 



 
 

 
 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 
Inspektora Nadzoru. 
 Ka?dy rodzaj robót, w którym znajduj? się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem. 

2.3. Wariantowe stosowanie materia?ów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj? mo?liwo?ć wariantowego zastosowania rodzaju 
materia?u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed 
użyciem tego materia?u, je?li będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia?u nie mo?e być pó?niej zmieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru. 

2.4. Przechowywanie i sk?adowanie materia?ów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materia?y, do czasu gdy będą one użyte do robót, 
by?y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 Miejsca czasowego sk?adowania materia?ów będ? zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

2.5. Inspekcja wytwórni materia?ów 

 Wytwórnie materia?ów mog? być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodno?ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia?ów mog? być pobierane 
w celu sprawdzenia ich w?a?ciwo?ci. Wyniki tych kontroli będ? stanowić podstawę do akceptacji okre?lonej 
partii materia?ów pod względem jako?ci. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowi?zany do u?ywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wp?ywu na jako?ć wykonywanych robót. Sprzęt u?ywany do robót powinien być zgodny z ofert? 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilo?ci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urz?dzenia i narzędzia nie gwarantuj?ce zachowania warunków umowy, 
zostan? przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowi?zany do stosowania jedynie takich ?rodków transportu, które nie wp?yn? 
niekorzystnie na jako?ć wykonywanych robót i w?a?ciwo?ci przewo?onych materia?ów. 
 Wykonawca będzie usuwać na bie??co, na w?asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako?ć 
zastosowanych materia?ów i wykonywanych robót, za ich zgodno?ć z dokumentacj? projektow?, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie okre?lonym 
przez Inspektora Nadzoru, pod gro?b? zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu?u poniesie Wykonawca. 



 
 

 
 

6. KONTROLA JAKO?CI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jako?ci robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pe?n? kontrolę robót i jako?ci materia?ów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, w??czaj?c personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urz?dzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materia?ów oraz robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materia?ów oraz robót z częstotliwo?ci? 
zapewniaj?c? stwierdzenie, ?e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwo?ć s? okre?lone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta?y one tam okre?lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umow?. 
 Wszystkie koszty zwi?zane z organizowaniem i prowadzeniem badań materia?ów ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będ? przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuj? jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować mo?na wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przyst?pieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi?mie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor Nadzoru mo?e dopu?cić do u?ycia tylko te materia?y, które posiadaj?: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazuj?cy, ?e zapewniono zgodno?ć z kryteriami 

technicznymi okre?lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
w?a?ciwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodno?ci lub certyfikat zgodno?ci z: 
 Polsk? Norm? lub 

 aprobat? techniczn?, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je?eli 
nie s? objęte certyfikacj? okre?lon? w pkt 1 

i które spe?niaj? wymogi SST. 
 Jakiekolwiek materia?y, które nie spe?niaj? tych wymagań będ? odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy (dotyczy robót objętych pozwoleniem na budowę) 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi?zuj?cym Zamawiaj?cego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialno?ć za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
 

(2) Pozosta?e dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następuj?ce 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protoko?y przekazania terenu budowy, 
c) protoko?y odbioru robót, 
d) protoko?y z narad i ustaleń, 

e) korespondencję na budowie. 
 



 
 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie okre?lać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj? 
projektow? i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikaj?cych i ulegaj?cych zakryciu 

 Odbiór robót zanikaj?cych i ulegaj?cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo?ci i jako?ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn? zakryciu. 
 Odbiór robót zanikaj?cych i ulegaj?cych zakryciu będzie dokonany w czasie umo?liwiaj?cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 Gotowo?ć danej czę?ci robót do odbioru zg?asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
 

9. PODSTAWA P?ATNO?CI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstaw? p?atno?ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarow? 
ustalon? dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza?towo podstaw? p?atno?ci jest warto?ć (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota rycza?towa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynno?ci, wymagania i badania sk?adaj?ce się na jej wykonanie, okre?lone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty rycza?towe robót będ? obejmować: 

 robociznę bezpo?redni? wraz z towarzysz?cymi kosztami, 
 warto?ć zu?ytych materia?ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 warto?ć pracy sprzętu wraz z towarzysz?cymi kosztami, 
 koszty po?rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie nale?y wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWI?ZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó?niejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó?niejszymi zmianami). 



 
 

 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
 

1.1. ODTWORZENIE  TRASY I  PUNK?W  
WYSOKO?ŚCIOWYCH 

 

1. WST?P 

1.1.Przedmiot SST 

         Przedmiotem niniejszej szczegó?owej specyfikacji technicznej (SST) s? wymagania dotycz?ce wykonania 
i odbioru robót zwi?zanych z  odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysoko?ciowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

         Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz? zasad prowadzenia robót zwi?zanych z wszystkimi 
czynno?ciami umo?liwiaj?cymi i maj?cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz 
po?o?enia obiektów in?ynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko?ciowych 

 W zakres robót pomiarowych, zwi?zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko?ciowych wchodz?: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko?ciowego punktów g?ównych osi trasy i punktów 

wysoko?ciowych, 
b) uzupe?nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko?ciowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwa?y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
u?atwiaj?cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Okre?lenia podstawowe 

1.4.1. Punkty g?ówne trasy - punkty za?amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz?tkowy i końcowy punkt 
trasy. 

1.4.2. Pozosta?e okre?lenia podstawowe s? zgodne z obowi?zuj?cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz?ce robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA?Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz?ce materia?ów 

 Ogólne wymagania dotycz?ce materia?ów, ich pozyskiwania i sk?adowania podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materia?ów 

 Do utrwalenia punktów g?ównych trasy nale?y stosować pale drewniane z gwo?dziem lub prętem 
stalowym, s?upki betonowe albo rury metalowe o d?ugo?ci oko?o 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza 
granic? robót ziemnych, w s?siedztwie punktów za?amania trasy, powinny mieć ?rednicę od  0,15 do 0,20 m  i 
d?ugo?ć od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozosta?ych punktów nale?y stosować paliki drewniane ?rednicy od 
0,05 do 0,08 m i d?ugo?ci oko?o 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej?cej nawierzchni bolce stalowe 
?rednicy 5 mm i d?ugo?ci od  0,04 do 0,05 m. „?wiadki” powinny mieć d?ugo?ć oko?o 0,50 m i przekrój 
prostok?tny. 



 
 

 

3. SPRZ?T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz?ce sprzętu 

 Ogólne wymagania dotycz?ce sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko?ciowych nale?y stosować następuj?cy sprzęt: 
 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 ?aty, 
 ta?my stalowe, szpilki. 

 4. WYKONANIE ROB?T 

 4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 4.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

  Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowi?zuj?cymi Instrukcjami GUGiK (od 1 
do 7). 

  Przed przyst?pieniem do robót Wykonawca powinien przej?ć od Zamawiaj?cego dane zawieraj?ce 
lokalizację i wspó?rzędne punktów g?ównych trasy oraz reperów. 

  W oparciu o materia?y dostarczone przez Zamawiaj?cego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegó?owego wytyczenia robót. 

  Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadaj?ce odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 

  Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich b?ędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów g?ównych trasy i (lub) reperów roboczych. 

  

 5. KONTROLA JAKO?CI ROB?T 

 5.1. Ogólne zasady kontroli jako?ci robót 

  Ogólne zasady kontroli jako?ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 5.2. Kontrola jako?ci prac pomiarowych 

 Kontrolę jako?ci prac pomiarowych zwi?zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko?ciowych 
nale?y prowadzić wed?ug ogólnych zasad okre?lonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7). 

 6. OBMIAR ROB?T 

 6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 6.2. Jednostka obmiarowa 

  Jednostk? obmiarow? jest km  odtworzonej trasy w terenie. 
  Obmiar robót zwi?zanych z wyznaczeniem obiektów jest czę?ci? obmiaru robót mostowych. 

 7. ODBI?R ROB?T 

 7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 



 
 

 

 7.2. Sposób odbioru robót 

  Odbiór robót zwi?zanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokó?u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedk?ada IN. 

 8. PODSTAWA P?ATNO?CI 

 8.1. Ogólne ustalenia dotycz?ce podstawy p?atno?ci 

         Ogólne ustalenia dot. podstawy p?atno?ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 8.2. Cena jednostki obmiarowej 

  Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów g?ównych osi trasy i punktów wysoko?ciowych, 
 uzupe?nienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko?ciowych, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwa?y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
u?atwiaj?ce odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 9. PRZEPISY ZWI?ZANE 

1. Instrukcja tech. 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja tech.G-3. Geodezyjna obs?uga inwestycji, GUGiK 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja tech. G-2. Wysoko?ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja tech. G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko?ciowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 



 
 

 

1.2.  ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s? wymagania dotycz?ce 
wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz? zasad prowadzenia robót zwi?zanych ze zdjęciem 
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz?ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz?ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIA?Y 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotycz?ce sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny 

 Do wykonania robót zwi?zanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadaj?cej się do 
powtórnego u?ycia nale?y stosować: 

 równiarki, 
 spycharki, 
 ?opaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawid?owe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest mo?liwe, 
 koparki i samochody samowy?adowcze - w przypadku transportu na odleg?o?ć wymagaj?c? 

zastosowania takiego sprzętu. 
  Do wykonania robót zwi?zanych ze zdjęciem warstwy darniny nadaj?cej się do powtórnego 

u?ycia, nale?y stosować: 
 no?e do cięcia darniny , 
 ?opaty i szpadle. 

 4. TRANSPORT 

 4.1. Ogólne wymagania dotycz?ce transportu 

  Ogólne wymagania dotycz?ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 4.2. Transport humusu i darniny 

  Humus nale?y przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 
transportem samochodowym. Wybór ?rodka transportu zale?y od odleg?o?ci, warunków lokalnych i 
przeznaczenia humusu. 

  Darninę nale?y przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do 
powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób nie powoduj?cy uszkodzeń. 



 
 

 

 5. WYKONANIE ROB?T 

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

  Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do pó?niejszego u?ycia przy umacnianiu 
skarp, zak?adaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynno?ci okre?lonych w 
dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z 
ustaleniami SST lub wskazaniami In?yniera. 

  Humus nale?y zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek, spycharek lub koparek. W 
wyj?tkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj?ce dla prawid?owego 
wykonania robót, względnie mo?e stanowić zagro?enie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubo?ć 
warstwy humusu, s?siedztwo budowli), nale?y dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako 
uzupe?nienie prac wykonywanych  mechanicznie. 

  Warstwę humusu nale?y zdj?ć z powierzchni ca?ego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach okre?lonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

  Grubo?ć zdejmowanej warstwy humusu (zale?na od g?ęboko?ci jego zalegania, wysoko?ci 
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez In?yniera, wed?ug faktycznego stanu 
występowania. Stan faktyczny będzie stanowi? podstawę do rozliczenia czynno?ci zwi?zanych ze 
zdjęciem warstwy humusu. 

  Zdjęty humus nale?y sk?adować w regularnych pryzmach. Miejsca sk?adowania humusu powinny 
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus by? zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a tak?e 
naje?d?aniem przez pojazdy. Nie nale?y zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpo?rednio po nich, aby unikn?ć zanieczyszczenia glin? lub innym gruntem nieorganicznym. 

  

 6. KONTROLA JAKO?CI ROB?T 

 6.1. Ogólne zasady kontroli jako?ci robót 

  Ogólne zasady kontroli jako?ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny 

  Sprawdzenie jako?ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno?ci usunięcia humusu lub/i 
darniny. 

  

 7. OBMIAR ROB?T 

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 7.2. Jednostka obmiarowa 

  Jednostk? obmiarow? jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny. 

 8. ODBI?R ROB?T 

  Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 9. PODSTAWA P?ATNO?CI 

 9.1. Ogólne ustalenia dotycz?ce podstawy p?atno?ci 

  Ogólne ustalenia dotycz?ce podstawy p?atno?ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

 9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 



 
 

 

 zdjęcie humusu wraz z ha?dowaniem w pryzmy wzd?u? drogi lub odwiezieniem na odk?ad, 
 zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sk?adowaniem jej w regularnych pryzmach. 

 10. PRZEPISY ZWI?ZANE 

 Nie występuj?. 



 
 

 

2. ROBOTY ZIEMNE 
 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegó?owej specyfikacji technicznej (SST) s? wymagania dotycz?ce 
wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz? zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy lub modernizacji dróg i obejmuj?: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 
b) budowę nasypów drogowych, 

2. MATERIA?Y (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotycz?ce materia?ów 

 Ogólne wymagania dotycz?ce materia?ów, ich pozyskiwania i sk?adowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mog? być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi? nadmiar objęto?ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
Nadzoru. 
 Je?eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będ?c nadmiarem objęto?ci robót 
ziemnych, zosta?y za zgod? IN wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni? 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowi?zany do dostarczenia 
równowa?nej objęto?ci gruntów przydatnych ze ?róde? w?asnych, zaakceptowanych przez IN. 
 Grunty i materia?y nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odk?ad.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz?ce sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępuj?cy do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się mo?liwo?ci? 
korzystania z następuj?cego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, m?oty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ?adowarki, itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urz?dzenia do hydromechanizacji itp.), 

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta?moci?gi itp.), 
 sprzętu zagęszczaj?cego (walce, ubijaki, p?yty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz?ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz?ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 



 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczno?ć w ca?ym okresie prowadzenia 

robót, a naprawa uszkodzeń, wynikaj?cych z nieprawid?owego ukszta?towania skarp wykopu, ich podcięcia lub 
innych odstępstw od dokumentacji projektowej obci??a Wykonawcę. 
 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o ró?nym stopniu przydatno?ci 
do budowy nasypów by?y odspajane oddzielnie, w sposób uniemo?liwiaj?cy ich wymieszanie. Odstępstwo od 
powy?szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uk?adem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
In?yniera. 
 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpo?rednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odk?ad. O ile IN dopu?ci czasowe sk?adowanie odspojonych  gruntów, nale?y je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Je?eli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spe?niaj? wymaganego wska?nika 
zagęszczenia, to przed u?o?eniem konstrukcji nawierzchni nale?y je dogę?cić do warto?ci Is, podanych w 
tablicy 1. 
 Je?eli warto?ci wska?nika zagęszczenia okre?lone w tablicy 1 nie mog? być osi?gnięte przez 
bezpo?rednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to nale?y podj?ć ?rodki w celu ulepszenia gruntu pod?o?a, 
umo?liwiaj?cego uzyskanie wymaganych warto?ci wska?nika zagęszczenia. Mo?liwe do zastosowania ?rodki, o 
ile nie s? okre?lone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji IN. 
 Dodatkowo mo?na sprawdzić no?no?ć warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie 
pomiaru wtórnego modu?u odkszta?cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 

Tablica 1. Minimalne warto?ci wska?nika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Minimalna warto?ć Is dla:Strefaautostradinnych drógkorpusui dróg 

ekspresowychkategoria ruchu KR3-KR6kategoria ruchu KR1-KR2Górna warstwa o grubo?ci 20 
cm1,031,001,00Na g?ęboko?ci od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych 

1,00 

1,00 

0,97 

 
Przed przyst?pieniem do budowy nasypu nale?y w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze. 
Wykonawca powinien skontrolować wska?nik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegaj?cych w strefie 

pod?o?a nasypu, do g?ęboko?ci 0,5 m od powierzchni terenu. Je?eli warto?ć wska?nika zagęszczenia jest 
mniejsza ni? okre?lona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogę?cić pod?o?e tak, aby powy?sze wymaganie 
zosta?o spe?nione. 
 Je?eli warto?ci wska?nika zagęszczenia okre?lone w tablicy 3 nie mog? być osi?gnięte przez 
bezpo?rednie zagęszczanie pod?o?a, to nale?y podj?ć ?rodki w celu ulepszenia gruntu pod?o?a, umo?liwiaj?ce 
uzyskanie wymaganych warto?ci wska?nika zagęszczenia. 

Tablica 3. Minimalne warto?ci wska?nika zagęszczenia dla pod?o?a nasypów do g?ęboko?ci 0,5 m od 
powierzchni terenu 

NasypyMinimalna warto?ć Is dla:o wysoko?ci,autostradinnych drógmi dróg 

ekspresowychkategoria ruchu  

KR3-KR6kategoria ruchu 

KR1-KR2 do 2 1,000,970,95ponad 2 0,970,970,95  



 
 

 

Dodatkowo mo?na sprawdzić no?no?ć warstwy gruntu pod?o?a nasypu na podstawie pomiaru 
wtórnego modu?u odkszta?cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu pod?u?nego, które 
okre?lono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu 
przez In?yniera. 
 W celu zapewnienia stateczno?ci nasypu i jego równomiernego osiadania nale?y przestrzegać 
następuj?cych zasad: 

a) Nasypy nale?y wykonywać metod? warstwow?, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. 
Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na ca?ej szeroko?ci. 

b) Grubo?ć warstwy w stanie lu?nym powinna być odpowiednio dobrana w zale?no?ci od rodzaju 
gruntu i sprzętu u?ywanego do zagęszczania. Przyst?pienie do wbudowania kolejnej warstwy 
nasypu mo?e nast?pić dopiero po stwierdzeniu przez In?yniera prawid?owego wykonania warstwy 
poprzedniej. 

c) Grunty o ró?nych w?a?ciwo?ciach nale?y wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej 
grubo?ci na ca?ej szeroko?ci nasypu. Grunty spoiste nale?y wbudowywać w dolne, a grunty 
niespoiste w górne warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nale?y wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu ma?o 
przepuszczalnego (o wspó?czynniku K10

 
10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni oko?o 4%  

1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie p?askim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp 
jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 
Ukszta?towanie powierzchni warstwy powinno uniemo?liwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e) Je?eli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukszta?towane ku osi nasypu, 
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ?cieku. Takie ukszta?towanie górnej 
powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni po?lizgu w 
gruncie tworz?cym nasyp. 

f) Górn? warstwę nasypu, o grubo?ci co najmniej 0,5 m nale?y wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wska?niku wodoprzepuszczalno?ci K10  6 

 
10 –5 m/s i wska?niku 

ró?noziarnisto?ci U  5. Je?eli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich w?a?ciwo?ciach, 
In?ynier mo?e wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację 
cementem, wapnem lub popio?ami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie 
warunku no?no?ci i mrozoodporno?ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, 
polegaj?cej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy 
nasypu, o grubo?ci co najmniej 0,5 m powy?ej najwy?szego poziomu wody, nale?y wykonać z 
gruntu przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popio?ów lotnych, warstwę pod popio?ami, grubo?ci 0,3 do 0,5 m, 
nale?y wykonać z gruntu lub materia?ów o du?ej przepuszczalno?ci. Górnej powierzchni warstwy 
popio?u nale?y nadać spadki poprzeczne 4% 1% wed?ug poz. d). 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzw?ocznie wbudowany w nasyp. In?ynier 
mo?e dopu?cić czasowe sk?adowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 
W zale?no?ci od uziarnienia stosowanych materia?ów, zagęszczenie warstwy nale?y okre?lać za pomoc? 

oznaczenia wska?nika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modu?u odkszta?cenia. 
 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modu?u odkszta?cenia, 
okre?lonych zgodnie z norm? PN-S-02205:1998 [4], nale?y stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest mo?liwe okre?lenie wska?nika zagęszczenia Is, wed?ug BN-77/8931-12 [9]. 
  Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest 
pomierzenie wska?nika zagęszczenia, przyjmuje się warto?ć wska?nika odkszta?cenia I0 okre?lonego zgodnie z 
norm? PN-S-02205:1998 [4]. 
Wska?nik odkszta?cenia nie powinien być większy ni?: 

 dla ?wirów, pospó?ek i piasków 
  2,2 przy wymaganej warto?ci Is 1,0, 
  2,5 przy wymaganej warto?ci Is 1,0, 

 dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (py?ów, glin pylastych, glin 
zwięz?ych, i?ów – 2,0, 

 dla gruntów ró?noziarnistych (?wirów gliniastych, pospó?ek gliniastych, py?ów piaszczystych, 
piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięz?ych) – 3,0, 



 
 

 

 Je?eli badania kontrolne wyka??, ?e zagęszczenie warstwy nie jest wystarczaj?ce, to Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotno?ci optymalnej i powtórnie zagę?cić. Je?eli 
powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wska?nika zagęszczenia, Wykonawca powinien 
usun?ć warstwę i wbudować nowy materia?, o ile IN nie zezwoli na ponowienie próby prawid?owego 
zagęszczenia warstwy. 

 

5.2. Dok?adno?ć wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe ni?  10 cm. Ró?nica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie mo?e przekraczać + 
1 cm i -3 cm. 
 Szeroko?ć górnej powierzchni korpusu nie mo?e ró?nić się od szeroko?ci projektowanej o więcej ni?  
10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyra?nych za?amań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno ró?nić się od projektowanego o więcej ni? 10% jego warto?ci wyra?onej 
tangensem k?ta. Maksymalne nierówno?ci na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm przy 
pomiarze ?at? 3-metrow?, albo powinny być spe?nione inne wymagania dotycz?ce nierówno?ci, wynikaj?ce ze 
sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

6. KONTROLA JAKO?CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako?ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako?ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno?ci z wymaganiami 
specyfikacji okre?lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacj? projektow?. 
 Szczególn? uwagę nale?y zwrócić na: 
- w?a?ciwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- w?a?ciwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwo?ć oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwo?ć oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwo?ć oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp.Badana cechaMinimalna częstotliwo?ć badań i pomiarów1Pomiar szeroko?ci korpusu ziemnegoPomiar 
ta?m?, szablonem, ?at? o d?ugo?ci 3 m i poziomic? lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na2Pomiar 

szeroko?ci dna rowówprostych, w punktach g?ównych ?uku, co 100 m na ?ukach o R  100 m co 50 m na 
?ukach o R  100 m3Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnegooraz w miejscach, które budz? 

w?tpliwo?ci4Pomiar pochylenia skarp5Pomiar równo?ci powierzchni korpusu6Pomiar równo?ci skarp7Pomiar 
spadku pod?u?nego powierzchni korpusu lub dna rowuPomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 

oraz w punktach w?tpliwych8Badanie zagęszczenia gruntuWska?nik zagęszczenia okre?lać dla ka?dej u?o?onej 
warstwy lecz nie rzadziej ni? w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

6.3.2. Szeroko?ć korpusu ziemnego 

 Szeroko?ć korpusu ziemnego nie mo?e ró?nić się od szeroko?ci projektowanej o więcej ni?  10 cm. 

6.3.3. Szeroko?ć dna rowów 

 Szeroko?ć dna rowów nie mo?e ró?nić się od szeroko?ci projektowanej o więcej ni?  5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mog? ró?nić się od rzędnych projektowanych o więcej ni? -3 cm 
lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 



 
 

 

 Pochylenie skarp nie mo?e ró?nić się od pochylenia projektowanego o więcej ni? 10% warto?ci 
pochylenia wyra?onego tangensem k?ta. 

6.3.6. Równo?ć korony korpusu 

 Nierówno?ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone ?at? 3-metrow?, nie mog? przekraczać 3 cm. 

6.3.7. Równo?ć skarp 

 Nierówno?ci skarp, mierzone ?at? 3-metrow?, nie mog? przekraczać  10 cm. 

6.3.8. Spadek pod?u?ny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek pod?u?ny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysoko?ciowych, nie mo?e dawać ró?nic, w stosunku do rzędnych projektowanych, 
większych ni? -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

 Wska?nik zagęszczenia gruntu okre?lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z 
za?o?onym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie mo?na okre?lić wska?nika 
zagęszczenia nale?y okre?lić wska?nik odkszta?cenia I0, zgodnie z norm? PN-S-02205:1998 [4]. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarow? jest m3 (metr sze?cienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacj? projektow?, SST i wymaganiami IN, 
je?eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji da?y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P?ATNO?CI 

 Ogólne ustalenia dotycz?ce podstawy p?atno?ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odk?ad, obejmuj?ce: odspojenie, 

przemieszczenie, za?adunek, przewiezienie i wy?adunek, 
 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
 zagęszczenie powierzchni wykopu,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 rozplantowanie urobku na odk?adzie,  
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

 rekultywację terenu. 
 
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

 prace pomiarowe, 
 oznakowanie robót, 
 pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i za?adunek na ?rodki transportowe, 
 transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
 zagęszczenie gruntu, 
 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 



 
 

 

 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
 rekultywację dokopu i terenu przyleg?ego do drogi, 
 odwodnienie terenu robót, 
 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 

10. PRZEPISY ZWI?ZANE 

10.1. Normy 

1.PN-B-02480:1986Grunty budowlane. Okre?lenia. Symbole. Podzia? i opis gruntów2.PN-B-
04481:1988Grunty budowlane. Badania próbek gruntów3.PN-B-04493:1960Grunty budowlane. 

Oznaczanie kapilarno?ci biernej4.PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania5.PN-ISO10318:1993Geotekstylia – Terminologia6.PN-EN-963:1999Geotekstylia i wyroby 

pokrewne7.BN-64/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wska?nika piaskowego8.BN-64/8931-02Drogi 
samochodowe. Oznaczenie modu?u odkszta?cenia nawierzchni podatnych i pod?o?a przez obci??enie 

p?yt?9.BN-77/8931-12Oznaczenie wska?nika zagęszczenia gruntu10.2. Inne dokumenty 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11. Instrukcja badań pod?o?a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 

1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó?sztywnych, IBDiM, Warszawa 

1997. 
13. Wytyczne wzmacniania pod?o?a gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
 



 
 

 

3. PODBUDOWY  Z  KRUSZYWA STABILIZOWANEGO  
MECHANICZNIE 

 
 
 

1. WST?P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegó?owej specyfikacji technicznej (SST) s? wymagania ogólne dotycz?ce 
wykonania i odbioru robót zwi?zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
oraz wyrównaniem istniej?cej podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja ma zastosowanie przy modernizacji dróg gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz? zasad prowadzenia robót zwi?zanych z 
wykonywaniem podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102. 

2. MATERIA?Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz?ce materia?ów 

 Ogólne wymagania dotycz?ce materia?ów, ich pozyskiwania i sk?adowania, podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materia?ów 

 Materia?y stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w 
SST dotycz?cych poszczególnych rodzajów podbudów: 

 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
 Podbudowa z kruszywa ?amanego stabilizowanego mechanicznie, 

 2.3. Wymagania dla materia?ów 

 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ci?g?a i nie mo?e przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s?siednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie mo?e przekraczać 2/3 grubo?ci warstwy uk?adanej jednorazowo. 

 Nale?y stosować wodę wg PN-B-32250. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz?ce sprzętu 

Ogólne wymagania dotycz?ce sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca powinien wykazać się mo?liwo?ci? korzystania z następuj?cego sprzętu: 
a) równiarek albo uk?adarek do rozk?adania mieszanki, 

b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki p?ytowe, ubijaki mechaniczne lub ma?e walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz?ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz?ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materia?ów 

 Kruszywa mo?na przewozić dowolnymi ?rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj?cych je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia?ami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 



 
 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie pod?o?a 

 Podbudowa powinna być u?o?ona na pod?o?u zapewniaj?cym nieprzenikanie drobnych cz?stek gruntu 
do podbudowy.  

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie  

 Mieszanka kruszywa powinna być rozk?adana, tak, aby jej ostateczna grubo?ć po zagęszczeniu by?a 
równa grubo?ci projektowanej. Grubo?ć pojedynczo uk?adanej warstwy nie mo?e przekraczać 20 cm po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być roz?o?ona w sposób zapewniaj?cy osi?gnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysoko?ciowych. Je?eli podbudowa sk?ada się z więcej ni? jednej warstwy kruszywa, to 
ka?da warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysoko?ciowych. Rozpoczęcie budowy ka?dej następnej warstwy mo?e nast?pić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inspektora Nadzoru. 
 Wilgotno?ć mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotno?ci optymalnej, 
okre?lonej wed?ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 

6. KONTROLA JAKO?CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako?ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako?ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przyst?pieniem do robót 

 Przed przyst?pieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materia?ów.  

6.3. Badania w czasie robót 

 Zagęszczenie ka?dej warstwy powinno odbywać się a? do osi?gnięcia wymaganego wska?nika 
zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy nale?y sprawdzać wed?ug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemo?liwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 
nale?y oprzeć na metodzie obci??eń p?ytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej ni? raz na 5000 m2, lub 
wed?ug zaleceń Inspektora Nadzoru. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale?y uznać za prawid?owe, gdy stosunek 
wtórnego modu?u E2 do pierwotnego modu?u odkszta?cenia E1 jest nie większy od 2,2 dla ka?dej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

7. OBMIAR ROB?T 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk? obmiarow? jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 

8. ODBI?R ROB?T 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacj? projektow?, SST i wymaganiami Zamawiaj?cego, je?eli 
wszystkie pomiary i badania da?y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P?ATNO?CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz?ce podstawy p?atno?ci 

 Ogólne ustalenia dotycz?ce podstawy p?atno?ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 



 
 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Zakres czynno?ci objętych cen? jednostkow? 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualn? naprawę pod?o?a, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept?, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 roz?o?enie mieszanki, 
 zagęszczenie roz?o?onej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych okre?lonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 10. PRZEPISY ZWI?ZANE 

 10.1. Normy 

  1.PN-B-04481Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  2.PN-B-06714-12Kruszywa mineralne. Badania. 
Oznaczanie zawarto?ci zanieczyszczeń obcych  3.PN-B-06714-15Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

sk?adu ziarnowego  4.PN-B-06714-16Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta?tu ziarn  5.PN-B-
06714-17Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno?ci  6.PN-B-06714-18Kruszywa mineralne. 

Badania. Oznaczanie nasi?kliwo?ci  7.PN-B-06714-19Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporno?ci metod? bezpo?redni?  8.PN-B-06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

zawarto?ci zanieczyszczeń organicznych  9.PN-B-06714-28Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
zawarto?ci siarki metod? bromow?10.PN-B-06714-37Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego11.PN-B-06714-39Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu ?elazawego12.PN-B-
06714-42Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ?cieralno?ci w bębnie Los Angeles13.PN-B-06731?u?el 
wielkopiecowy kawa?kowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne14.PN-B-11111Kruszywa 

mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. ?wir i mieszanka 

15.PN-B-11112Kruszywa mineralne. Kruszywa ?amane do nawierzchni drogowych16.PN-B-
11113Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek17.PN-B-
19701Cement. Cement powszechnego u?ytku. Sk?ad, wymagania i ocena zgodno?ci18.PN-B-

23006Kruszywo do betonu lekkiego19.PN-B-30020Wapno20.PN-B-32250Materia?y budowlane. Woda do 
betonu i zapraw21.PN-S-06102Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie22.PN-S-96023Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t?ucznia 

kamiennego23.PN-S-96035Popio?y lotne24.BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie25.BN-
84/6774-02Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne ?amane do nawierzchni drogowych26.BN-64/8931-

01Drogi samochodowe. Oznaczanie wska?nika piaskowego27.BN-64/8931-02Drogi samochodowe. 
Oznaczanie modu?u odkszta?cenia nawierzchni podatnych i pod?o?a przez obci??enie p?yt?28.BN-

68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równo?ci nawierzchni planografem i ?at?29.BN-70/8931-06Drogi 
samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym30.BN-77/8931-12Oznaczanie 

wska?nika zagęszczenia gruntu10.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó?sztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 



 
 

 

4. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE 
 

1. WST?P 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja ma zastosowanie przy budowie i modernizacji dróg gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz?ce robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

2. MATERIA?Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz?ce materia?ów 

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

2.2. Asfalt 

 Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965. 

2.3. Wype?niacz 

 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 materiałuWymagania wobec materiałów               w zależności od kategorii ruchunr normyKR 1lub 
KR 2od KR 3 do KR 61Kruszywo 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, II; gat.1, 2 

jw. 
 

jw. 
 

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

 

kl. I; gat.12Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 [2] 

kl. I, II; gat.1, 2 
-3Żwir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

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

kl. I, II; gat.1, 2 
kl. I; gat.15Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]gat. 1, 2-6Wypełniacz mineralny: 



 
 

 

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

podstawowy, 
zastępczy 

pyły z odpylania, 
popioły lotne  
podstawowy 

- 
- 

-7Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 [6]D 50, D 70, 

D 100D 503), D 708Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13]  DE80 A,B,C, 

DP80  DE80 A,B,C, 
1) DP80tylko pod względem ?cieralno?ci w bębnie kulowym, pozosta?e cechy jak dla kl. I;   

2) gat. 1 

3) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo?ci  50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z       innymi 
kruszywami, w ilo?ci  100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty                 i piaskowce bez 
ograniczenia ilo?ciowego 

4) preferowany rodzaj asfaltu 
 
Tablica 2. Wymagania wobec materia?ów do warstwy wi???cej, wyrównawczej i wzmacniaj?cej z betonu 

asfaltowego 

Lp.Rodzaj materiałuWymagania wobec materiałów w zależności od kategorii ruchunr normyKR 1 lub KR 2KR 
3 do KR 61Kruszywo 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, II; gat.1, 2 

 
jw. 

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

 
kl. I; gat. 12Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 [2] 

kl. I, II; gat.1, 2 
-3Żwir i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996 [1] 
kl. I, II 

-4Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] 
kl. I, II; gat.1, 2 

kl. I, II1) gat.1, 25Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]gat. 1, 2-6Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratoryjnego 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne 
podstawowy 

- 



 
 

 

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

D 50, D 70 
D 508Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

-DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 

DP30,DP801) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 

2.4. Kruszywo 

 W zależności od kategorii ruchu i 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 up?ynniony 

 Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974. 

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa 

 Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-
99.  

3. SPRZ?T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz?ce sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

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 dotycz?ce transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 5. WYKONANIE ROB?T 

 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

  Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 
wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników. 



 
 

 

 5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

  Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

  Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz 
zgodne z receptą. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być 
sterowane elektronicznie. 

 5.4. Przygotowanie pod?o?a 

  Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 
Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

  Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 
asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. 

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

 5.5. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

  Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

  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. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 

warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
  Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 

drogi. 
  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. 

  Z??cze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepn? ta?m? asfaltowo-kauczukow?. Sposób 
wykonywania z??cz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 6. KONTROLA JAKO?CI ROB?T 

 6.1. Ogólne zasady kontroli jako?ci robót 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 6.2. Badania przed przyst?pieniem 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. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej podano w poniższej tablicy. 
  

 Częstotliwo?ć oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 



 
 

 

 
Lp. 

Wyszczególnienie badańCzęstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej1Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

pobranej w wytwórni 1 próbka przy produkcji do 500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg2Właściwości asfaltudla każdej dostawy (cysterny)3Właściwości 
wypełniacza1 na 100 Mg4Właściwości kruszywa przy każdej zmianie5Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowejdozór ciągły6Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowejkażdy pojazd przy załadunku i 
w czasie wbudowywania7Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowejjw.8Właściwości próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórnijeden raz dziennielp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane 
zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

6.4. Badania dotycz?ce cech geometrycznych i w?a?ciwo?ci warstw nawierzchni 
       z betonu asfaltowego  

6.4.1. Częstotliwo?ć oraz zakres badań i pomiarów 

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

Częstotliwo?ć oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp.Badana cechaMinimalna częstotliwość badań i pomiarów1Szerokość warstwy2 razy na odcinku drogi o 
długości 1 km2Równość podłużna warstwykażdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m3Równość poprzeczna 
warstwynie rzadziej niż co 5m4Spadki poprzeczne warstwy10 razy na odcinku drogi o długości 1 km5Rzędne 
wysokościowe warstwypomiar rzędnych niwelacji podłużnej i poprzecznej oraz usytuowania osi 
według6Ukształtowanie osi w planiedokumentacji budowy7Grubość warstwy2 próbki z każdego pasa o 
powierzchni do 3000 m28Złącza podłużne i poprzecznecała długość złącza9Krawędź, obramowanie 
warstwycała długość10Wygląd warstwyocena ciągła11Zagęszczenie warstwy2 próbki z każdego pasa o 
powierzchni do 3000 m212Wolna przestrzeń w warstwiejw. 

7. OBMIAR ROB?T 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8. ODBI?R ROB?T 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania zgodnie z PN-S-96025:2000 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA P?ATNO?CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz?ce podstawy p?atno?ci 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
 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 ZWI?ZANE 

 10.1. Normy 

  1. PN-B-11111:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  
2. PN-B-11112:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  3. PN-B-11113:1996 
 

4.PN-B-11115:1998Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do nawierzchni drogowych  5. PN-C-
04024:1991Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie                 i transport  6. PN-C-
96170:1965Przetwory naftowe. Asfalty drogowe  7. PN-C-96173:1974Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione 
AUN do nawierzchni drogowych  8. PN-S-04001:1967Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych  9. PN-S-96504:1961 
 
10. PN-S-96025:2000Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania11. BN-68/8931-04Drogi 
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