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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT
D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
1. Wstęp
1.1.Przedmiot ST
Specyfikacja techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE odnosi się do
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach Remont drogi gminnej –
ul.Cmentarna w miejscowości Budziszewice
Zapis Polskie Normy użyte w specyfikacjach należy rozumieć jako :Polskie Normy lub
ich odpowiedniki”, których wymagania techniczne są zgodne z normami
międzynarodowymi.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i
należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
Zakres robót objętych ST
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej
wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
ROBOTY DROGOWE:
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05. B. Warstwa wiążąca i ścieralna
D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE/UZUPEŁNIAJĄCE
D.06.03.01. Uzupełnianie,profilowanie i zagęszczanie poboczy.

Zakres zamówienia obejmuje:
Remont przeprowadzony będzie na dwóch odcinkach o długościach: odcinek 1-1 od km
00+000,00 do km 00+223,80 ; odcinek 2-2 od km 00+223,80 do km 00+704,02.Łączna
długość 00+704,02 km. W zakres remontu wchodzą m.in.: wykonanie warstwy ścieralnej,
wiążącej, podbudowy z kruszywa łamanego-odcinek 1-1, wykonanie warstwy ścieralnej i
wyrównawczej z BA – odcinek 2-2.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
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1.4.1. Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł)
1.4.2. Droga – budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami,
instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu
drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym.
1.4.3. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez zamawiającego, odpowiedzialna za
nadzorowanie robót
1.4.4. Polecenia inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z
prowadzeniem robót.
1.4.5.Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót
oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy
1.4.6.Remont drogi- wykonywanie robót , o których mowa w pkt 1.3.1.
Zgodnie z ustawą –Prawo budowlane remont polega na wykonaniu w istniejącym
obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów
budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
2. Oznaczenie według wspólnego słownika zamówień:
45.23.31.40 -2 Roboty drogowe
3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Nie występuje potrzeba robót tymczasowych. Na potrzeby zrealizowania zadania może
wystąpić potrzeba usunięcia istniejących w pasie drogowym krzaków i zarośli. Wykonawca
usunięcia dokona na własny koszt i nie będzie to podlegało odrębnej zapłacie. Przyjmuje się,
iż koszt ten wliczony jest w cenę umowy.
4. Informacje o terenie budowy.
4.1. Organizacja robót budowlanych.
Wykonawca zorganizuje roboty w sposób zapewniający ich terminowe i zgodne ze sztuką
budowlaną wykonanie . Robotami będzie kierował i sprawował bezpośredni nadzór
kierownik budowy posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności
drogowej i należący do właściwej izby samorządu zawodowego. Kierownika budowy
wyznaczy wykonawca.
Z ramienia Wójta Gminy nadzór nad robotami sprawował będzie inspektor nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie przebudowy, metody użyte przy przebudowie oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.
4.2. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Ewentualne zaplecze dla potrzeb wykonawcy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie.
W razie konieczności pomocy w tym zakresie ze strony Zamawiającego Zamawiający udzieli
jej w miarę możliwości.
4.3. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy teren budowy oraz
dokumentację projektową przebudowy drogi .
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4.4. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa zawiera część opisową ze wskazaniem danych wyjściowych do
projektowania, opisu technicznego, informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia oraz
wykazu robót nawierzchniowych. W części rysunkowej zawarty plan orientacyjny i
sytuacyjny oraz przekrój konstrukcyjny.
Wykonawca we własnym zakresie, w sposób zgodny z przepisami prawa opracuje plan
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Także projekt organizacji ruchu na czas robót.
4.4.1. Rysunki w trakcie realizacji robót
Jeżeli w trakcie realizacji okaże się konieczność uzupełnienia o kolejne, aniżeli dostarczone w
dokumentacji projektowej rysunki, Wykonawca sporządzi je na własny koszt i przedłoży
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
4.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa i ewentualne inne dokumenty przekazane wykonawcy stanowią
część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla
wykonawcy.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej. O
ich wykryciu obowiązany jest natychmiast powiadomić inspektora nadzoru.
W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
4.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie realizacji umowy w
sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób trzecich, pracowników oraz ochronę robót.
Wykonawca odpowiednio oznakuje teren robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowy.
4.7.Ochrona środowiska.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska.
4.8.Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy ochrony
przeciwpożarowej .
4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót wykonawca zobowiązany jest znać i przestrzegać przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności zadba , by personel nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób
pracujących przy remoncie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty
związane z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami bhp nie podlegają odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że są uwzględnionej w cenie umownej.
4.10. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca odpowiada za ochronę robót , za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.
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5. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub
wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania. Wykonawca, na żądanie inspektora nadzoru, dostarczy jemu kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub
wymieniać sprzęt niesprawny.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
6.Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych wymogów mogą być dopuszczone przez
inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
7. Opis sposobu odbioru robót budowlanych.
Odbiór robót dokonany zostanie komisyjnie, w tym inspektor nadzoru i pracownik Urzędu
Gminy. Odbiór dokonany zostanie po zakończeniu robót na okoliczność czego komisja
sporządzi protokół odbioru.
8. Dokumenty odniesienia.
Projekt budowlany Remont drogi gminnej – ul.Cmentarna w miejscowości Budziszewice.
9. Płatność.
Podstawę płatności stanowić będzie protokół odbioru robót przewidzianych łącznie z fakturą
za wykonanie zamówienia wystawioną przez Wykonawcę i potwierdzoną przez Inspektora
Nadzoru.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.01.00.00 Roboty Przygotowawcze
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w ramach Remontu drogi
gminnej – ul.Cmentarna w miejscowości Budziszewice.
Użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej odesłania do: 1/ ST – oznaczają
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót D-M.00.00.00 Wymagania ogólne,
dotyczącą Remontu drogi we wsi Teodorów 2/ OST – oznaczają Ogólne Specyfikacje
Techniczne Generalnej Dyrekcji Dróg D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie
przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich dla potrzeb Remontu drogi
gminnej – ul.Cmentarna w miejscowości Budziszewice .
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych wchodzą:
a)sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i
punktów wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d)wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e)zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4.Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy-punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i
końcowy punkt trasy.
1.4.2.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z zamieszczonymi w ST DM.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt 1.4..
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót określa ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt 4.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania określa OST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiałów.
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów
załamania trasy powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05
do 0,08 m i długości około 0,30m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. Sprzęt
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować
następujący sprzęt:
-teodolity lub tachimetry
-niwelatory
-dalmierze,
-tyczki,
-łaty,
-taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. Transport.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów.
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami
transportu.
5.Wykonanie robót.
5.1.Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
5.
5.2.Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami
GUGiK (od 1 do 7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich
błędach wykrytych w wytyczeniu głównej trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu
w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu
podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku
obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być
zaopatrzone w oznaczenia określający w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną
one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą
do obowiązków Wykonawcy.
5.3.Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych.
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż
osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty
stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich
punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych
kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji
po wyrównaniu był mniejszy od 4mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do
reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
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Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż
niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie może być większe niż 5. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w
dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robót.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów
o kształcie zgodnym z dokumentacja projektową.
6.Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych.
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić według zasad ogólnych określonych w instrukcjach i
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. Obmiar robót.
Obmiar odnosi się do zakresu objętego dokumentacją projektową i uzgodnionego z
inspektorem nadzoru
Jednostką obmiarową jest kilometr (km) odtworzonej trasy w terenie.
8. Odbiór robót.
Odbiór wszystkich robót objętych remontem drogi nastąpi w sposób określony w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Odbioru robót w zakresie objętym niniejszą Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru robót dokona Inspektor nadzoru w ramach sprawowanego nadzoru
inwestorskiego.
9. Płatność
Płatność nastąpi w sposób określony w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
Nie przewiduje się płatności częściowych.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.04.04.00 Podbudowy
D.04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem profilowania i zagęszczenia istniejącej podbudowy w ramach Remontu
drogi gminnej – ul. Cmentarna w miejscowości Budziszewice.
Użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej odesłania do: 1/ ST – oznaczają
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót D-M.00.00.00 Wymagania ogólne,
dotyczącą Remontu drogi gminnej – ul. Cmentarna w miejscowości Budziszewice 2/ OST –
oznaczają Ogólne Specyfikacje Techniczne Generalnej Dyrekcji Dróg D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem profilowania i zagęszczania istniejącego podłoża, na powierzchni 918 m2.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w ST DM.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt 1.4..
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót określa ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt 4.
2. Materiały
Kruszywo łamane o parametrach jak w pkt 1.3.
3.Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określa ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.
4. Transport
Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 4
5. Wykonanie robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5.1.Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podbudowy bezpośrednio
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze
przystąpienie do tych robót i ich wykonania z wyprzedzeniem możliwe jest wyłącznie za
zgodą inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podbudowy nie może odbywać się ruch budowlany,
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2.Profilowanie podłoża-istniejącej podbudowy.
Przed przystąpieniem do profilowania podbudowy powinna ona być oczyszczona ze
wszelkich zanieczyszczeń, błota lub gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.
5.3. Zagęszczenie podbudowy.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania zapewniając
spełnienie obowiązujących w tym zakresie norm technicznych.
5.4.Utrzymanie wyprofilowanej i zagęszczonej podbudowy.
Podbudowa po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinna być utrzymana w dobrym stanie.
Jeżeli wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą inspektora nadzoru, wyprofilowaną i
zagęszczoną podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie
uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża wykonawcę robót..
6. Kontrola jakości robót .
Kontrola jakości powinna dotyczyć prawidłowości wykonania profilowania i zagęszczania
istniejącej podbudowy, zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i SST.
Sprawdzenie powinno się odbywać zarówno w trakcie robót jak i po ich zakończeniu. W
zależności od badanych cech, kontroli dokonuje się poprzez ocenę wizualną lub pomiar.
7. Obmiar robót.
Obmiar odnosi się do zakresu objętego dokumentacją projektową i uzgodnionego z
inspektorem nadzoru.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego i
zagęszczonego podłoża.
8. Odbiór robót.
Odbiór wszystkich robót objętych remontem drogi nastąpi w sposób określony w ST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Odbioru robót w zakresie objętym niniejszą Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru robót dokona Inspektor nadzoru w ramach sprawowanego nadzoru
inwestorskiego.
9. Płatność
Płatność nastąpi w sposób określony w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
Nie przewiduje się płatności częściowych.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D-04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy dolnej i górnej podbudowy z kruszyw
łamanych stabilizowanych mechanicznie w ramach Remontu drogi gminnej – ul.
Cmentarna w miejscowości Budziszewice.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót podczas
remontu związanych z wykonaniem warstwy dolnej 0/63mm gr.15cm pow i górnej o
uziarnieniu 0/31,5mm gr.5cm podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych
mechanicznie - 918.00 m2.
1.4. Określenia podstawowe.
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz definicjami podanymi w O S T D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw.Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw.Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów.
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiałów.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw.Wymagania ogólne” pkt 2.3.1
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2.3.2.Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w OST Publicznych D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw.Wymagania ogólne” pkt 2.3.2.
3.Sprzęt.
Wymagania dotyczące sprzętu podane są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw.Wymagania ogólne” pkt 3.
4. Transport.
Wymagania dotyczące transportu podane są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw.Wymagania ogólne” pkt 4.
5. Wykonanie robót.
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podane są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw.Wymagania ogólne” pkt 4.
5.1. Przygotowanie podłoża.
Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw.Wymagania ogólne” pkt 5.2.
5.2.Wytwarzanie mieszanki z kruszywa
Mieszankę z kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami określonymi w OST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.Wymagania ogólne” pkt 5.3.
5.3.Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw.Wymagania ogólne” pkt 5.4.
5.4. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.04.00
„Podbudowa z kruszyw.Wymagania ogólne” pkt 5.6.
6. Kontrola jakości robót.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw.Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z
ustaleniami OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.Wymagania ogólne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie robót.
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podane są w OST D04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.Wymagania ogólne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy.
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podane są w OST D-04.04.00 „Podbudowa z
kruszyw.Wymagania ogólne” pkt 6.4.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podane są w OST
D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw.Wymagania ogólne” pkt 6.5.
7. Obmiar robót.
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Obmiar odnosi się do zakresu objętego dokumentacją projektową i uzgodnionego z
inspektorem nadzoru.
7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. Odbiór robót.
Odbiór wszystkich robót objętych remontem drogi nastąpi w sposób określony w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Odbioru robót w zakresie objętym niniejszą Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru robót dokona Inspektor nadzoru w ramach sprawowanego nadzoru
inwestorskiego.
9. Płatność
Płatność nastąpi w sposób określony w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
Nie przewiduje się płatności częściowych.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
1. Wstęp
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych ze skropieniem emulsją asfaltową podbudowy
na drodze w ramach Remontu drogi gminnej – ul. Cmentarna w miejscowości
Budziszewice.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu skropienia
asfaltem podbudowy .
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.
2. Materiały
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podane są w
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw podbudowy tłuczniowej są:
-kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1994/5/
-upłynnione asfalty średnioodparowalne wg PN-C-96173 /3/
2.3. Wymagania dla materiałów
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podane są w Ema-94/5/.
Wymagania dla asfaltów drogowych podane są w PN-C-96170/2/
2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni :
1/emulsja asfaltowa kationowa - zużycie od 0,4 do 1,2 kg/m2
2/asfalt drogowy D200,D300 – zużycie od 0,4 do 0,6 kg/m2.
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Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu
jej powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2.5. Składowanie lepiszczy
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego
jakości.
Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy
spełnianiu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych.
Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej
powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez
producenta.
3. Sprzęt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 3.
3.2.Sprzęt do czyszczenia warstw nawierzchni.
Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
-szczotek mechanicznych, zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze
szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się
używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające:
-sprężarek
-zbiorników z wodą
-szczotek ręcznych.
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna
być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i
regulowanie następujących parametrów:
-temperatury rozkładanego lepiszcza
-cisnienia lepiszcza w kolektorze
-obrotów pompy dozującej lepiszcze
-prędkości poruszania się skrapiarki
-wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza
-dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe
zachowanie stałej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancja +/- 10% od ilości założonej.
4.Transport.
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy
Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych,
posiadających izolację termiczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe i
zabezpieczonych przed dostępem wody.
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie
będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być
przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1m3, a
każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny,
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być
czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.
5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podane są w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni.
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu
przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach
trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z
kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.
5.3.Skropienie warstw nawierzchni.
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
Jeżeli do czyszczenia warstwy byłą używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić
dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których
nawierzchnia może być wilgotna.
Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej
oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a miejscach
trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach :
1/emulsja asfaltowa – od 20 do 40 0C /w razie potrzeby emulsję należy ogrzać do
temperatury zapewniającej wymaganą lepkość/.
2/asfalt drogowy D200 – od 140 do 1500C
3/asfalt drogowy D300 – od 130 do 1400C.
Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji
lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji
czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godz..
Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko
niezbędny ruch budowlany.
6.Kontrola jakości robót.
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6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podane są w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie
warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej
ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
6.3.Badania w czasie robót.
6.3.1.Badania lepiszczy
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien
kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy :
1/emulsja asfaltowa kationowa – kontrolowane właściwości: lepkość ; badanie według
normy: Ema-94/5/
2/asfalt drogowy - kontrolowane właściwości:penetracja; badanie według normy:PN-C04134/1/.
6.3.2.Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza.
Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w
opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia.Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i
kruszywa” /4/.
7. Obmiar robót.
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar odnosi się do zakresu objętego dokumentacją projektową i uzgodnionego przez
inspektora nadzoru.
7.2.Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest:
-m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni
-m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
8. Odbiór robót.
Odbiór wszystkich robót objętych remontem drogi nastąpi w sposób określony w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Odbioru robót w zakresie objętym niniejszą Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru robót dokona Inspektor nadzoru w ramach sprawowanego nadzoru
inwestorskiego.
9. Płatność
Płatność nastąpi w sposób określony w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
Nie przewiduje się płatności częściowych.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.05.B. Warstwa wiążąca i ścieralna
1.Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego na drodze we wsi Teodorów.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8 wg PN-S-96025:2000 o gr. 4 cm i warstwy
wiążącej z BA 0/16mm wg PN-S-96025:2000 gr.4cm
1.4. Określenia podstawowe
Mieszanka mineralna – mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym
składzie i uziarnieniu
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu,
wytworzona w określony sposób, spełniająca wymagania
Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie
stopniowanym, ułożona i zagęszczona
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST,
dokumentacją projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
2. Materiały
Warstwa ścieralna powinna być wykonana z betonu asfaltowego zgodnie z normą PN-S96025 :2000 dla ruchu KR-1.
3. Sprzęt
Roboty należy wykonywać przy pomocy sprzętu mechanicznego. Wykonawca powinien
posiadać dostęp do wytwórni mas bitumicznych o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym,
układarki do układania mieszanek, skrapiarki, walce stalowe gładkie, lekkie i średnie,
walce ogumione ciężkie o regularnym ciśnieniu w oponach, samochody samowyładowcze
z przykryciem brezentowym.
4.Transport
Transport mieszanki z betonu asfaltowego powinien spełniać warunki:
-do transportu mieszanek można używać wyłącznie samochodów-wywrotek
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-czas transportu nie może przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku
temperatury wbudowania
-powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodów -wywrotek przed załadunkiem należy
spryskać w niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się masy
-samochody muszą być wyposażone w plandeki do przykrywania mieszanki podczas
transportu
-skrzynie samochodowe powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie
wyładunku
Zaleca się stosowanie samochodów-termosów z podwójnymi ściankami skrzyni
wyposażonej w system grzewczy.
5.Wykonanie robót.
5.1.Projektowanie mieszanek mineralno-bitumicznych
Za opracowanie recept odpowiada wykonawca, który przedstawia inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia w terminie z nim ustalonym. Recepta powinna być opracowana na
konkretnych materiałach zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych próbek tych materiałów.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na doborze składników mieszanki,
doborze optymalnej ilości asfaltu, określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z
założeniami projektowymi. Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony
na podstawie badań próbek .
5.2.Wytwarzanie mieszanek
Mieszankę mineralno-asfaltową produkować w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki. Produkcja może odbywać
się jedynie na podstawie recepty laboratoryjnej opracowanej przez wykonawcę lub na
jego zlecenie i zatwierdzonej przez inspektora nadzoru.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być wyprofilowane, równe , ustabilizowane i nośne. Powierzchnia
podłoża powinna być sucha i czysta.
5.4. Układanie warstwy.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną w układ
z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacją projektową. Grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu zgodna z
projektem.
Układanie warstwy musi się odbywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych,
tj.suchej i ciepłej pogodzie w temperaturze wymaganej dla takich robót.
Zabrania się układania mieszanki w czasie ciągłych opadów i silnego wiatru .
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Złącza
powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi drogi. W
przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne
wynikające z dziennej działki roboczej powinny być równo obcięte, posmarowane
lepiszczem i zabezpieczone listwą przed uszkodzeniem. W przypadku układania
mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze podłużne należy
zabezpieczyć jak złącze poprzeczne. Złącze podłużne układanej warstwy powinno być
przesunięte co najmniej 15 cm względem złącza podłużnego poprzedniej warstwy.
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6. Kontrola jakości robót.
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonania poszczególnych elementów,
zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową i SST. Sprawdzenie powinno
się odbywać zarówno w trakcie robót jak i po ich zakończeniu. W zależności od badanych
cech, kontroli dokonuje się poprzez ocenę wizualną lub pomiar.
7.Obmiar robót.
Jednostką obmiaru 1m2 ułożonej warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego . Obmiar
odnosi się do zakresu objętego dokumentacją projektową i uzgodnionego przez inspektora
nadzoru.
8. Odbiór robót.
Odbiór wszystkich robót objętych remontem drogi nastąpi w sposób określony w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Odbioru robót w zakresie objętym niniejszą Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru robót dokona Inspektor nadzoru w ramach sprawowanego nadzoru
inwestorskiego.
9. Płatność
Płatność nastąpi w sposób określony w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
Nie przewiduje się płatności częściowych.

21

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Ścinanie poboczy
1. Wstęp
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych ze ścinaniem poboczy z nadmiaru gruntu w
ramach Remontu drogi gminnej –ul.Cmentarna w miejscowości Budziszewice.
1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robót objętych SST
Ścinanie poboczy z nadmiaru gruntu.
Określenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania
się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „wymagania ogólne”
pkt.1.4.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania robót określa OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.
2.Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określa OST D-M-00.00.00”wymagania ogólne”
pkt 5.

4.Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST D- M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6
4.2. Transport materiałów
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej specyfikacji można korzystać z
dowolnych środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.
5.Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót określa OST D-M-00.00.00.”Wymagania ogólne” pkt 4
5.2.Ścinanie poboczy
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Ścinanie poboczy odbędzie się na powierzchni 333m2.
6. Kontrola jakości.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na ocenie zgodności robót z niniejszą ST i dokumentacją
projektową.

7.Obmiar robót
Obmiar odnosi się do zakresu objętego dokumentacją projektową i uzgodnionego przez
inspektora nadzoru.
Jednostką obmiarową ścinki poboczy jest 1 m2. Jednostką obmiarową zagęszczenia jest 1m2.
8. Odbiór robót.
Odbiór wszystkich robót objętych remontem drogi nastąpi w sposób określony w ST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Odbioru robót w zakresie objętym niniejszą Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru robót dokona Inspektor nadzoru w ramach sprawowanego nadzoru
inwestorskiego.
9. Płatność
Płatność nastąpi w sposób określony w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.
Nie przewiduje się płatności częściowych.
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