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DM.OO.OO.OO. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Informacje ogólne

Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych

dotyczących wykonania i odbioru Robót dlazadań:

- Remont drogi gminnej nr 36l093T Rataje Słupskie ',Jeziórko'' od km 0+000 do km 0+536,

- Remont drogi gminnej Sroczków - Bank nr 361044T od km 0+000 do km l+450.

1.2. Zakr es stosowania S pecyfi k acj i Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosować w zlecaniu

irealizacji Robót opisanych w podpunkcie 1.l.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną
1.3. 1. Wymagania ogólne

Ustalenia Zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

l .3.2. Zgodnośc z wymaganiami
Specyfikacje Techniczne zgodne Są Z WylTaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia Ż września Żo04 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcj onalno-użytkow ego" ('Dz. U' Nr 202, poz. Ż07Ż wtaz Z późn. zm.).

1.4. określenia podstawowe
IJżyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia naleŻy rozumieć w kazdym

przypadku następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (drogę) albo j"go częśc stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

7.4.Ż' Droga _ wydzielony pas terenu ptzeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych

wraz Z wszelkimi urządzeniami technicznymi zwtązanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem

ruchu.

1.4'3. Droga tymczasowa (montażowa) - droga przygotowana specjalnie, przeznaczona do ruchu

pojazdów obsługujących prowadzących i obsługujących Roboty w czasie ich wykonania,

przewidziana do usunięcia po ich zakończentu.

L.4.4. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.5.Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, Z ponumerowanymi stronami,

słuzący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót' przekazywania poleceń i innej korespondencji

technic znej po mi ędzy Zamaw iapcym, Wykonawc ą i Proj ektantern.

1'4.6. Inspektor Nadzoru _ osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzorowania

robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowazniona do kierowania

robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Robót.

1.4.8. Jezdnia - część korony drogiprzeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju

i pasami dzielącymi jezdnie.

l.4.l0. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz Ze sposobem ich połączenia.

l.4'11. Korpus drogowy - nasyp lub ta częśó wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami
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rowów.
l.4.lŻ. Rejestr obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt Z ponumerowanymi stronami

słllŻący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wy7tczeń,

szkiców i ew. dodatkowych załącznlków. Wpisy w Rejestrze obmiaru podlegają potwierdzeniu

przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe i/lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawtającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych Z oceną

jakości materiałów oraz Robót.

1.4.14.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne zDokumentacją

Proj ektową i Specyfikacj ami Technic zny mi, zaakceptow ane przez In spektora Nadzoru.

l.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji

nawierzchni.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa |ub zespół warstw słuzących do przejmowania irozkładania obciązeń

od ruchu na podłoze gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa ścieralna - górna walstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu

ruchu i czynników atmosferycznych.

b) Poclbudowa - dolna częśó nawlerzchni słuząca do przenoszenta obdąŻeń od ruchu na

podłoze. Porlbudowa lnoze Się składaó z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocnlczeJ.

c) Podbudowa zasadnicza - górna częśó podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji

nawierzchni' MoŻe składaó się z jednej lub dwóch warstw.

d) Podbudowa pomocnicza _ dolna częśó podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych,

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, trrozu i przenikaniem cząstek

podłoża. Moze zawieraó warstwę mrozochronna, odsączającą lub odcinającą.

e) Warstwa mrozochronna - warstwa, której głównym Zadaniem jest ochrona nawierzchni

przed skutkami działania mrozu.

|.4.l'7' Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania

w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmowaó teren

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzj i środowisko przed

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

l.4.|9. Pobocze - część korony drogl przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów,

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sfuząca

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

l.4.ŻO.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu rea1lzacjl Robót lub innych Spraw

związanych z prowadzeniem budowy'

1.5. ogólne wymagania dotyczące Robót.
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakośc ich wykonanja oraz za ich zgodnośó z Dokumentacją

Projektową, Specyfikacj ą Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

I .5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiający w terminie okreś1onym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wtaz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów

głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Rejestr obmiaru Robót oraz Dokumentację

Projektową i komplet Specyfikacji Technicznych.
1 .5.2. Dokumentacj a Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w Warunkach umowy.



1.5.3. Zgodnośó Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca

kolejność ich wazności:

- 
Spgcy!$acje Techtric_zne .

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaó błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Przetargowej,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona

odpowiednich zmian lub PoPrawek.
Przedmiar Robót stanowiący częśó Dokumentacji Przetargowej nie jest wiąŻący co do zakresu

otaz i1ości Robót, stanowi jedynie dokument pomocniczy słtlŻący wycenie Robót'

Wykonawca sporządzając wycenę Robót ma obowiązek opierać się na Specyfikacjach

Technicznych, Dokumentacji Projektowej oraz przeprowadzonej wizji Terenu Budowy.

W przypaclku rozbiezności' opis wynriarów wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową

i Specyfikację Techniczną.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziahr

tolerancji. Cechy materiałów i elementów brrdowli muSZą byó jednorodne i wykazywać bliską

zgodnośó z określonymi wymaganiami. a rozrzlty tych cech nie mogą przehaczać

dopuszczaln ego przedzi ału tolerancj i.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową

lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na nie zadawala1ącą jakośó elementu budowli, to

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonane Roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.
7 .5 .4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu public Znego na Terenie Budowy' w okresie

trwania realtzacji robót az do zakończenia i odbioru końcowego Robót.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał

WSZyStkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory' światła ostrzegawcze,

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych'

Wykonawca zapewni stałe walunki widoczności w dzteń i w nocy 'zapór i znaków.

nieodzowny ch ze wzg1ędów bezpieczeństwa.

Wszystkie zn*.i, zapory i inne urządzenta zabezpteczające będą akceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Koszt'zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje slę'

Że zawiera się w kwocie Wynagrodzenia Umownego.

1.5.5. ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy oraz wykańczania Robót Wykonawca będzie:

- utrzymywaó Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmowaó wsze]kie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochr_ony środowlska na terenie i wokół Terenu Btrdowy oraz będzie unikać

uszkodzeń lub uciąŻliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze

skazenia, hałasu Iub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- loka]izację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrozności i zabezpteczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiomików i cieków wodnych pyłarni lub substancjami toksycznymi,

- ZanleCZySZczeniem powietrza pyłami i gazaml,

- możliwością powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywaó

Sprawny Sprzęt przeciwpoŻarowy, wymagany przezodpowiednie przepisy, na terenie baz

produkcyjnych, W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach a takŻe

w maszyńd:ch i pojazdaih

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiedrrimi przepisamt

t zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie Straty Spowodowane pożarem wywołanym

jako reztrltat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

l.5.7. Mateńały szkod|iwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu

większym od clopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe uŹyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane

przez Uprawnioną jednostkę, jednoznacznle określające brak szkod|lwego oddziaływanla tych

materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich

szkodliwośó zanika (llp. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania

wymagań technologicznych ich wbudowarria. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy

ZamawiającY powinien ot.rzymać zgodę na uzycie tych materiałów od właściwych organów

administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca uzył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich

użycie spowoclowało jakiekolwiek zagroŻenie środowiska, to konsekwencje tego ponosi

Zamawiający.
1.5.8. ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mU ptzez Zamawia1ącego W ramach

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczente i zabezpieczenie ptzed

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieśció w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla

wszelkiego rodzaju Robót, które mają byó wykonane w zakresie przełozenia instalacji

i vządzeń podzlemnych na Terenie Budowy i powiadomió Inspektora Nadzoru oraz władze

lokalne o zamiarze lozpoczęcia Robót. o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwłocznle powiadomi Inspektora Nadzoru izainteresowane władze oraz

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mU pr zez Zamawt a1 ącego.
1'5.9. ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosowaó się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów i rł'yposażenia na i Z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od

władz co do orzewozu llietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym

takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzonr. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie

Terenu Budowy i Wykonawca będzle odpowiadał Za naprawę wszelkich Robót w ten sposób

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

l.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegac przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

' Wł\.gla'Y-c_l 
':1p9-Yni 

i będzie utrzymywał wszelkie urządze,nia zabezpl91.-zaj,1ce, s99jalne otaz

JpiżĘt i oapowlóanią odzieŻ dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się' ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w kwocie Wynagrodzenia Umownego.

1.5.1 l. ochrona i utrz_ymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i vządzenta

uzywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenla przez

Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno

być prowaclzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora

Nadzoru powinien rozpocząc Roboty utrzymaniowe nie później niŻ w Ż4 godziny

po otrzymaniu tego polecenia.

l.5.lŻ. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przel, władze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane

z Robotami i będzle w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw' przepisów

i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegac praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

wypełnienle wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych

vządzeń lub metod i w sposób ciągły będzle informowaó Inspektora Nadzoru o swoich

działaniach, przeclstawiając kopie zezwo\eń i inne odrrośne dokumenty.

1.5.13. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wafiościowe, budowle oraz inne pozostałości

o znaczenjl geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będąuwaŻane za

własność Zamawiającego. Wykonawca Zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru

oraz odpowiednie instytucje i postępować zgodnie z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku tych

poleceń \Ą/ykonarvca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, ZamawiĄący

może dokonać wydłużenie czasu wykonania robót i/lub zwiększenia kwoty Wynagrodzenia

Umownego.

2. MATERIAŁY
2.l. Żr ódła uzyskani a m ateriałów

Co najmniej na clwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

ptzeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje doLyczące pfoponowanego

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednle świadectwa badań

laboratoryj nych oraz próbki do zatwierd zenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródla nie oznacza alltomatycznie' ze wsze|kie materiały

z danego źródlauzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązanv'est do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Że materiały uzyskane

z dopuszczonego źródła rv sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie

postępu Robót.
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2.2. P ozy skiwanie materi ałów miej scowych
Wykonawca orlpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez

Zamawlającego i jest zobowiązany dostarczyó Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed

rozpoczęeiem eksptroatacj i źr ódła.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru

z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez

materiałów.

dokumentacj ę zawierającą raporty

siebie metodę wydobycia i selekcji

spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów

w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekc.lwiek inne koszty

Robót'

Wykonawca ponosi odpowiedzialnośó za

z j akiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty,

związane z dostarczetriem materiałórv do

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą

być pobierane w celu sprawdzerria ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji

określonej partii materiałów pod względem jakości.

Inspektor Nadzoru będzie miał wo|ny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie

odbywa się produkcja materiałów ptzeznaczonych do realizacji Robót.

2.4. MateriaĘ nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy,

bądź złoŻone W miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Zamawiający zezwoli

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niz te, dla których zostały zakupione, to koszt

tych materiałów zostanie przelvartościowany przez Inspektora Nadzoru.

KaŻdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca

wykonuje na własne ryzyko,Iicząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie nrateriałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do CZaSu, gdy bęcla one potrzebne do

Robót' były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakośó i właściwośó do Robót

i były dostępne do kontrolt prz'ez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowe.go składowania będą zlokalizowane w

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem

przez Wykonawcę.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Technl'czna przewidują możliwość wariantowego

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora

Nadzoru o swoim zamiarze wyboru materiału conajmniej dwa tygodnie przed jego użyciem, albo

w okresie dłuzszym. jeśli będzie to wytnagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moze byó później zmieniany bez zgody Inspektora

Nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie miał

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŹywany do Robót powinien być

zgodny z ofeftąWykonawcy i powinien odpowiadaó pod względem typów i ilości wskazaniom Zawartym

w Specyfikacjach Technicznych, PZJ ltlb projekcie organizacji robót' zaakceptowanym przez Inspektora

obrębie Terenu Budowy w miejscach

Budowy w miejscach zorganizowanych
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Nadzoru, W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien byó uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnośó sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami

_*okreś1'on_ymi.ur-Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazanianri Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma byó utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi j ego uŻytkowania.

Wykonawca dostarczv Kierownikowi Projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
Sprzętu do użytkowallia, tam gdzie jest to Wymagane przepisami.

JeŹeli Dokurnentacja Projektowa lub Specyfikacja Techntczna przewidują możliwość wariantowego

użycia Sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamtarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uzyciem Sprzętu. Wybrany Sprzęt, po akceptacji

Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek Sprzęt, maSZYny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

Kontraktu, Zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich środków transporttl, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakośó wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Ltczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umową,
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów
teclrnicznych. Środki transpoftu nie odpowiadające wskazaniom Zawartyni w Specyfikacjach
Technicznych i Dokunrentacji Projektowej na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu
Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco' na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny Za prowadzenie Robót zgodnie z Utnową, oraz za jakośó

Zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodnośó z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazan.ymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegoko|wiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę W wytyczeniu i wyznaczeniu
Robót Zostaną, jeśli wymagaó tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.

Sprawdzenie Wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowieclziir]ności za ich dokładność'

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji
Technicznej, a także lv normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni
wyniki badań materiałów i Robót' rozrzuty normalnie występujące przy produkcji oraz w badaniach
materiałów' doświadczenia z przeszlości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozwaŻaną kwestię'
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Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie pózniej niż w czasie przez niego Wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu

ponosi Wykonawca.

o. roNrnol'ł rłxości nogoł
ó.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez Inspektora

Nadzoru programu z.apewnienia- jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierac część ogólną opisującą:

- organizację wykonania Robót' w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

- organizację ruchu na budowie wraz Z oznakowaniem Robót,

- sposób zapewnienia bhp,

- wykaz zespołów roboczYch. ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowieclzialnych za jakośó i terminowośó wykonarria poszczególnych Robót,

! - System (sposób iprocedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,

- wyposażenie w Sprzęt i wządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratori um, którenlu Wykonawca zamier za zl eci ó pro wadzenie badań ),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, propo|oWany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi

Nadzoru;

Oraz częśc szczegółową opisująca dla każdego asortymentu Robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z tch parametrami technicznymi oraz

wypo sazeniem w rnechani zm y do sterowani a i vządzenia pomi aro w o-kontrolne'
- rodzaje i ilość środków tranSportu orazurządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw'

lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przedltratą lch właściwości w czasie transportu'

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legaltzacja
i sprawdzanie ur'ządzeń, ltp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów. wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
! - sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wynraganiom.

6.2.Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót bedzie takie sterowanie ich prz.ygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąc

zał oŻoną j ako ś ć Rcbrit.

Wykonawca jest odpowledzialny za pełną kontrolę Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni

odpowiedni System kontroli, rvłączając personel, laboratorium, Sprzęt, Zxopatrzenie i wszystkie

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem Systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zażądać od Wykonawcy

przeprowadzenia bada'i rv celu zademonstrowania, Że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie pri:eprowad'zac pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej i Specyfikac.ji Technicznej.
Minimalne wymagania co do z-akresu badań i ich częstotliwośó są określone w Specyfikacjach

Technicznych, normach i wytycznyclr. Kierownik Projektu powinien mreó dostęp do pomieszczeń

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Wszystkie koszty zwlz,'t,l'ne z crganizowaniem i prowadzeniem badań Materiałów ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca Się Stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mo_są byó z jednakowym
-*' piawdopodollieństwem'wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną mozliwość udziafu w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych

materiałów, które brrdzą wątpliwości co do jakoścl, o lle kwestionowane materiały nie zostanąprzez
Wykonawcę Lrstlnięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawtający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarCzone przez Wykonawcę i zatwjerdzone przez Inspektora

Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru

będą odpowierlnio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowal7y ptzez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku' gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosować

mozna wytyczre krajowe. albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpienier'rr do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadorni Inspektora Nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań Zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru za

niewiarygodne. to moŻe żądac powtórzenia tych badań. Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią

wymagania Specyfikacji Technicznej to koszty tych badań ponosi Inwestor, w przeciwnym razte

koszty ponosi Wykonawca.

6.5. Atesty jakości materiałów i lrządzeńl
Przed wykonaniem badań ia]<ości Materlałów przez Wykonawcę, Inspektor Nazdoru moze dopuścić do

uŻycia Materiał-l posiadające atest producenta stwierdzĄący ich pełną zgodność z warunkami

podanymi w Specyllkacji Technicznej.
W przypadku Materiałów, dla których atesty są Wymagane przez Specyfikację Technlczną, każda partia

dostarczona c1o Robót będzie posiadaó atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadaó atesty wydane prze'z producenta, poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanvch prz'ez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez

Wykonawcę lnspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty trudowy

6.6. l. Dzienr.ik Budorvy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wylronawcę lv okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu

gwarancv.jlteg:. odpowiedzialność za prowadzenie Dzienni]<a Budowy zgodnie
z obotł,ii zujac:ym: przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieząco i będą dotyczyć przebiegu Robót,

stanu |,e;lpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej Strony budowy.
Każ'dy zapis w Dzierrniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonanla' podpisem osoby,

która clol:ollała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz Stanowiska słuzbowego. Zaptsy

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym' bezpośrednio jeden

pod drugim. bez przerw.
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Załączone do Dziennika Btrdowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznikai opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy naleŻy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę prżĆkliŻ ani a pT IĆz Zam:aw iaj ące go D okumentacj i Proj ektowej,

- uzgodnien ie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia j akości

- termi n y r ozp o czę cta l zakoń czenia p o szcze gólnych elem entó w Robót.

- przebieg Rotlót, trudności i ptzeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach.

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru'

- daty zasządzelia rł'stl'zYmania Robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych

i końcowych odbiorów Robót,

- wyjaśnienia, tlwagi i propozycje Wykonawcy,

- Stan pogod1l i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi.

- zgodnośó r;leczy'wistych warunków geotechnicznych z ich opiseni w Dokumentacji

Projektowej.
- dane dotyczące cz.ynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykollywania R.clbót'

- dane dotyczące sposobtL wykonywania zabezpteczenia Robót,

- dane c1otyczące iakości materiałów' pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań

z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególn),ch elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje. urvagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone

Inspektorowi Nadzrlru do ustosunkowania stę.

Decyzje Inspektora Naclzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje

ZZaznaczeliem ich przyjecia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta c]o Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant nie jest stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy

Robót.

6.6.2. Rejestr Obmiaru
Rejestr obrniaru s]'aiłowi rlokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kazdego

z elemelrtów Robót" obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły

w jednostkacl-, przyj ętych w Prz'edmiarze Robót i wpisuje do Rejestru obmiaru.

6.6.3. Dokumenty lrbor-rrtot'1jne

Dzienniki laborłLoryjne, l.|eSty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze

i kontrolne wy.niki badali Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznlki do odbioru Robót. Winny być

udostęprrione lla każ'Je ż'y'czenie Inspektora Nadzoru.

6.6.4. Pozostałe dokunlerrty budowy
Do dokumentów budor,vy za|icza się, oprócz w/w, następujące dokumenty:

- pozwolenie na budowę.

- protoko,y prz.-.kaz:tnia Terenu Budowy,

- umowy cywilno-plarł,ne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły z oclbioru Rcb,jt,

- protokoł1' z narad i łstal:ń,
- korespondęnaię nir' buclowie.
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Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu

odpow ieclni o zabe'zpt eczonym.

Zagtnięcte któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychtniastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawent.

wsż"tti. óutń"nty bu-aó*y będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przeclstawiane clo wgląilu

na ży czenie Zamawi aj ące go.

7. oBMIAR RoBÓT
7.1. ogólne zasady ohmiaru Robót

obmiar Robót bęc1zie o}reś]aó faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją

Projektową i Specyfikacja Techniczną, w jednostkach ustalonych w Prl'edlntarue Robót.

obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspelctora Nadzoru o zakresie

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co rrajmniej na 2 dni przed tym terminetn.

Wyniki obmiaruLbędą wpisar-re do Rejestru obmiaru.

Jakikolwiek błącl lub przeoczenie (opuszczenie) w iJościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie

indziej W Sper:rzfikacjecl_ Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoticzenia

wszystkich Robót. Błęclrre dane zostaną poprawione rvg instrukcji Inspektora Nadzoru na plśmie.

- 7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości r odległości pomięclzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo

w zdłuż l i nii <lsio',ł,e_i .

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego naczej, objętości będą

wyliczone w nletrach sześciennych jako długośó pomnożona przez średnt przekrój poprzeczny.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą wazone w tonach 1ub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Powierzchnie bęrla oblicz:ne na podstawie pomiant odległości wzdltlż osi bądź teżkrawędzi elementu

oraz jego szerol..ości. W przypadkacb powierzchni nieregularnych naleŻy je podzielić na mniejsze

powierzchnie rereularne, obliczyó powierzchnie cząstkowe i zsumować.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarorł'y
Wszystkie urządzcnia i sorzęt pomiarowy. Stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane

przez Insoektora Nadzoru.

I)rządzenia i sprzęt pcmiarowy Zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżell urządzentate lub sprzęt

L wymagają badari atestując;'ch to Wykonawca będzie posiadać wazne świadectwa legalizacji.

Wszystkie lttządz;enia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym

okresie trwania Robót.

7.4. Czas przeprrrwacłzenia ohmiaru
obmiary przeprowaclzone Zostaną przed częściowym lub końcowym oilbiorem Robót, a takŻe

w przypadku W\/Stępowallra dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonavlcy Robót.

obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed iclr zakryciem.

Roboty pomiaror''e do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozlmiały
i jednoznacznl,.

8. oDBIÓR Roj'gJ
8.1. Rodzaje odbiorów Robót

W zależnclści od Llstaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym

etapom orlbiorLr rlokonylvanymprzez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robrit zirnikających i ulegających zakryciu,
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- odbiorowi częściorłletnu,

- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pcgwarancyj nemu.

8.2. odbiór Robót zanikających i ulega'iących zakryciu
odbiór Rt'6ót Źzińikających 

-i ulegających zakryciu polega na finalńej ocenió ilości i jakości

wykonywanych Robót. które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

odbiór Robót zanjkalą:ych j ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego poStępu Robót.

odbioru Robót dokonLtje Inspektor Nadzoru.

Gotowośó danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym povliaclomienitm Inspektora Nadzoru' odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,

nie później jednak niŻ w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakr:ie Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilośó Robót ulegająr.:yclr zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów

zawierających komplet wvników badań laboratoryjnych i w oparcJu o przeprowadzone pomiary'

w konfrontacji z DokLrmentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.

8.3. odbiór częściowy Robót
odbiór częściowy polega na' ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. odbioru częściowego

Robót dokonuje się wv zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.

8.4. odbiór ostateczny Rolrót
8.4.1. Zasady odtlirl:u ostatecznego Robót

odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczvwistego wykonania robót w odniesieniu do

ich i]ości, _ia}lości i wartości.

Całkowite zakotlczenie robót oraz gotowośó do odbioru oStatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennlka budowy z bezz:włocznym powiadornieniem r-ra piśmie

o tym fakcie Inspektora 1\adzoru.

odbiór osta|i]C:.n\/ R.obót rrastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy,licząc od dnia

potwierdzenia_ przez. lnspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,

o ktrirych mowa r,v punkcie 8.4.2.

odbioru ostatęcznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora Narizoru i W,lkonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich r:ceny jakościowej

na podstawie przedłozonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz

zgodności uly'konania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

W toku odbioru ,]Statecznego robót komisja zapozna się z realtzacją r-rstaleń przyjętych

w trakcie cldbicrów r:obót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie

wykonania robót lrzlrpełniających i robót poprawkowych.
W przypadkac,h niewykorania wyznaczonych Robót poprawkowych, Robót uzupełniających

lub Robót v',},kończeniorvych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego Robrit.

W przypadktl stlłlierćlzenia przez komisję, Źe jakość wykonywanyclr robót w poszczególnych

asoftymentach nieznaczrlie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją
Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksp|oatacyjne

obiektu i bczlieczeńst."vo ruchu, komisja dokona potrąCeń, oceniając pomniejszoną wartość

wykon1lwanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy.
8.4.2. Dokumenty do rrrll:ioru ostatecznego

Podstawclw1,m 'lokumetltem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbionr
ostatecznego robót sporz adzony wg Wzoru ustalonego przez Zamawi aj ące go.
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Do odbiolu oStatec7-nego Wykonawca jest zobowiąZany przygotowac następujące dokumenty:

- szczegółowe Specyflkacje Techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy otaz

. .e-Y -!1Y!9lrliaj-ące 
lub zamienne )'

- recept)/ i ustalenia technologiczne,

- Dzierrrli]<i Budowy i Rejestry obmiarów (oryginały),

- wyniki ponliarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych' zgodne ze Specyfikacją

T'echrriczrtą t evł. PZJ,
- deklarar;ie zqodności lub cenyfikaty zgodności wbrtdowanych materiałów zgodnie ze

Specyfikacją Techniczną i ew. PZJ,

W przyparlku, gdy według komisji' Roboty pod względem przygotowanja dokumentacyjnego

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy

ponoWn\r' terrrin odbioru ostatecznego Robót.

Wszyslkie za'rz'ądzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

wg wzol'tl ttsta-lonego ptzez Zamawia1 ącego.
Termill wyl<onania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. odbiór pogwarancyjny

! odbiór pog',varancyjny pnlega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonYch p,:zv odbiorze oStatecZnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektr-r z uwzględnieniem zasad

opisanych \ł, punkcie 8.ul ..odbiór ostateczny Robót''.

9. PoDSTAWA PŁATNoII
9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową

ustaloną dla clane_i oozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa poz1'cji będzie uwzględniaó wszystkie czynności, wyma.lania l badania składające

się na jej rł'ykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji

Projektowej.
Cena jednost'<t]u'a będzic obejmować:

- robocizne bez'pośrednią,

- wartośó z'uŻytych materiałów wtazz kosztami ich zakupu,
_ wartość pracy Spr7'ętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren Budowy oraz

! Z powroteln' lnontaz i den-rontaŻ na stanowisku pracy),

- koszty pośrednle. w skład których wchodzą: płace personelu i klerownictwa budowy, pracowników

naclzoru i ]aboratorium, koszty urządzenta i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie

energii i wodv, bur]owll dróg dojazdowych itp.)' koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki

dotyczące bhp ushrgi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŻawę placów j bocznic, ekspertyzy

dotyczące tv,,,kona'nJ,ch Robót, lbezpieczenja oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkrr1acyiny za'wl,erający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu lnnych wydatków mogących

wystąpić rv czasie realir.,łcji Robót i w okreste gwarancyJnym'

- podatki obliczrne zgorltrie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkov,rvch nie nalezy wliczac podatku VAT.
Cena jednoslktlwa Zaploponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Przedmiarze Robót jest

ostateczna i ll'i1l|-|gg72 mozliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tąpozycją
przedmiarovlą '
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne DM.00.00'00

Koszt dostosowania Się r]o wymagań warunków Umowy i wyrnagań ogólnych zawartych

w DM'00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone W ww. dokumentach, a nie wyszczególnione

w Przedmiarze Robót i powinien być uwzględniony w Wynagrodzeniu Umownym'

9.3. Objazdy,przeiazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazclów/przejaztlów i wządzeń organizacji ruchu obejmuje:

- w przypadku zmj;rll rv,rrotł,arlzonych clo Otrzymanego projektu organizacji ruchu na cZaS

prowadzonych Robót _ op1'acoWanie orazuzgodnienie zZamawiającym i oclpowiednimi instytucjami

nowego projektu organizacji ruchu na czas trwania Robót, wta'L Z dostarczeniem kopii projektu

Zamaw\ającenru i vl1lrowaclzat:i,:m dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót'

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie Z wymaganiami bezpieczeństwa

ruchu.

- opłaty l dzier Żaw y tel'enu.

- przygotowanie terenu.

- konstrukcję tymcz:'tsowej narvierzchni, ramp, chodników, krawężników' barier, oznakowań

i drenażu'
- tymczasową przebuclow ę urzac\'zeń obcych'

Koszt utrzymania obj aztló w l przejazdów i organizacji ruchu obej muj e:

- oczyszczanie, przestawienie. przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych'

poziomych, barier i ślviateł'

- utrzymanie pł'ynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacj i obj az'd ów/przej azdó w i organi zacj i ruchu obej muj e :

- usunięcie wbudowanych Materiałów i oznakowanla,

- doprowadzenie Tsrenu budowtr do stanu pierwotnego'

10. PRZEPISY ZWIAZĄ_NE;
Ustawa z dnia7 lipca l 994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz Z późn. zm.) '

Rozporządzenie Ministra Infrastrul,.ttlry z dnia Ż6 czerwcaŻOOŻr. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiórki, tablicy illformacy.jn e1 craz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa placy

i ochrony zdrowia (Dz. !08, poz' 9-53 wrazZpożn' zm')'

Ustawa zdnia2l ma-'ca ]9B-5r. oclrogachpublicznych (Dz.lJ.zŻOO],Nr l9, poz.l15wtazzpóźn'zm')'

Rozporządzenie MTiGlu{ z clnia 2 marca 1999 r' w sprawie warunków technicznych' jakim powinny

odpowiadaó clrogi pirblic,łne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz' 430 wraz z późn' zn')'

Rozpotządzenie Ministra Infrnstrtrktury z dnia 2 września 2OO4 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy dokumenta'cji ptojektowej. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjr-lna|no-uzYfkilu,ego (Dz' U. Nr 202, poz. Ż012 wraz Z pózn' z'rn')'
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D.03.01.01. PRZEPLISTY RURowE PoD KoRoNĄ DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
-... Przedmlotem ninlejszej szczegółowej specyfikacjitechnicznej (SST) Są wymaganiadotyczące

wykonania i odbioru robót związ'anych'z wykonaniem remontu poboczy dróg dla zadań:

- Remont drogi gmlnnej nr 36l 093T Rataje Słupskie ,,Jeziórko'' od km 0+000 do km 0+536'

- Remont drc.łi grntntlej Sroczków - Bank nr 361044T od km 0+000 do km l+450.

1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza Specyfikacja stanowi część Dokumentów przetargowych oraz uzupełnienie Dokumentacji

projektowej i naleŻy ją stosowaó przy zlecaniu oraz wykonywaniu robót budowlanych opisanych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych SST.
Ustalenia Zllwal_te vl niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem

remontu przepustów rurotvych fi 500mm i fi 800mm zgodnie z Dokumentacją projektową, obejmując
rozbiórkę istnie'jacego przepustu oraz nawierzchni, wykop, zasypkę przepustu wraz z odbudową skarp
i ist. konstrukcji drogowe,j, umocnienie dna wykopu ławą z kruszywa, wykonanie monolitycznych
Żelbetowych śclanek czołowych, ułożenie prefabrykatów rurowych, wykonanie izolacji na zimno
powierzchni betonowych rur oraz ścianek czołowych stykających się gruntem'

1.4. określenia nodstawowe,
określenia podane w niniejszej SST są zgodne z Polskimi Normami oraz definicjami zawartymi w ST

DM.00.00.00' "Wymagani a ogólne''.

1.5. ogólnc wymaqania dotvczące Robót.
ogólne wymagania dotyczace:

- organizacji robót budowlanych;
- zabezpieczenia interesów osób trzecich;
- ochrony środov,iska;
- warunków bezpieczeńst\Va pracy;
- warunkóv'l r'ab..z'pieczenia i organizacji ruchu;
w trakcie prowaclzenia prac zostały określone w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólrre'''

Wykonawca R_obót jest odpowiedzialny za tchjakośc oraz zgodność z Dokumentacją projektową' SST
or aZ Zaleceni am i Zamaw i ir j ące go.

2. MATERIAŁY.'v 2.1. ogólne wym,agania dotyczące materiałów.
ogólne zasady' dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne''.

2.2. Rodzaje m ateriałórł.
Wykonawca 'lu inien wykaz'tlć zgodność materlałów przewldywanych do wbudowania z odpowiednimi
dla nich iiokumentami odniesienia (np. Polskimi Normami, Aprobatami Technicznymi,
Rozporządzeni ami dot. w arunków technicznych).

Materi ałv przew i dzi ane do wykon an i a po szc ze gólnych Robót:
- pospółka (0-3l ,_5/0-63) - ława pod rury, zasypka przepustu,
- beton kon'ltrLrk,:yjnV (C2_5/30) - śclanki czołowe przepustu;
- stal zbrojeniowa (A-IIIN) - ścianki czołowe;
- prefabrykatrr rlllowrj fi500mm i fi800mm dł. 2,50m (klasa obciążenia B) - przepust;
- roztwory asf-altowe (np. A.bizol R/P) - tzoTacja na zimno.

3. SPRZET.
3.1. ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

ogólne zasady dotyczące sprzętu podano w ST DM'00.00.00,,Wymagania ogólne'''

3.2. Wymagania szczegóło';ł e.



Do wykonania poszczególnych asortymentów robót Wykonawca winien zastosowaó Sprzęt
umoŹliwiający poprawne pod kątem technologicznym jakościowym oraz zgodne z Dokumentacją
Roboty wykonanie poszczegó1nych Robót.

Do wykonania poszcze-qólrrych robót Wykonawca winien dysponować minimum n/w typami Sprzętów
mechanicznych:
- robotyióżbiórkońc: kopaika. mlot pneumatycZny. dzwig samochodorły. frezarka do nauierzchni:
- roboty ziemne - wykrlpy: koparka, zagęszczarki płytowe' ubijaki mechaniczne;
- ławy z kruszywa. zas;lpka przepustu: zagęszczarka płytowa, ubijak mechaniczny' koparka, walec

ogumiony/stalowy;
- montaz elementóv' rttrow1lgĘ; dźwig sarnochodowy;
- roboty betoniarskie: betonou'óz, wlbrator pogrąŻalny;

4. TRANSPORT.
4.1. ogólne zasady wykonania robót.

ogólne wymagania dotyczącc tranSportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'''

4.2. Transport m ateri ałÓrv.
Materiały nalezy tra'nspoft()wać w sposób zapewniający:

- zabezpieczen i e materi ałów przed us zkodzen i em I ub zaniec zy szczeniem;
- niezmiennośó właściwości uŻytkowych materiałów;
- niemożność wystąpierria zanieczyszczenia środowiska przewozonymi materiałami;
- wypełnienie wymatall prodtlcerrta materiału w zakresie tranSportu;
- bezpteczeńStw o ruch Ll n a rlro,qa ch prrbliczn ych i technol o gicznych.

Do transportu materiałów można uŻyć:
- materiały maSowe : sarnclcilody samowyładowcze;
- materiały sztukolł': (r:| ementy betorrowe): samochody skrzyniowe;
- stal zbroj eniorva: slrlnochody skr_zy lli owe. pI Zy C Lepy dłużycowe;
- mieszanki betoncwe: betoniarki na podwoziu samochodowym.

5. WYKoNANIE RoĘgf,
5.1. ogólne zasady wvkonania robót.

ogólne zasady wvkona;lia robót podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'''

5.2. opis wykonaniłł poszczególn-l' asortymentów robót:
5.2.1. Roboty rozbiórkowe:

Roboty rozbiórkou'e oflelmują l-lsunięcie z Terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w

Dokumentacji proje1ttowej lub określonych przez Inspektora nadzoru, a uniemozliwiających
prowadzenia clalszy'ch prac

Materiały mogące ZDs,il]ó pot.'o',,nle wykorzystane należy rozbierać w taki sposób, by nie zostały one
uszkodzone.

Wykopy (doły) powstałe po lozbiórce elementów w miejscach przeznaczonych pod wykopy
(wykonywane w krótkim r:zasie) naleŻy oznakowaó oraz zabezpleczyc (zwłaszcza przed
gromadzeniem się 11' i1ię|1 wód)" W przeciwnym przypadku, wszelkie zagłębienia powstałe w trakcie
rozbiórki nalez1' Wjloełnić clrlpor,l'iednim (analogicznym do zalegającego wokół) grtlntem oraz
zagęśció.

Kruszywo uzyskano ;l rozbiórki nawierzchni na7eży Zmagazynować w sposób uniemozliwiający
zanieczysz'czenię z f,f ŻęZr')CLęt11iem do późniejszego wbudowania.

Przedrozpoczęciem prac naleŹy 'zabezpieczyć swobodny przepływ wód istniejących cieków.
5.2.2. Roboty ziemne::
Wykopy nalezy proviilrlzić w sposób mechaniczny przy pomocy koparek' poztlstawiając spodnią

warstwę grubości llOcrn citl odsprjenia ręcznego' Częśc urobku należy pozostawić do późniejszego
odtworzenia sk:trp li,svpów. Dllo wykopu przed wykonaniem ławy z kruszywa naleŻy wyrównać
oraz zagęścić. Dno wykopu nalezy chronió przed napływem wód opadowych i gruntowych,
mogących spowcldorvirc pogorszenie paramentów geotechnicznych. Na czas wykopów naleŻy
przewtdzteć adęk.ł'łr-ttle do sytuircji zabezpteczenie skarp wykopów. W czasie prowadzenia prac
naleŻy zap e,ł n i ć r-,cl v,' ccjn t t: nie v, ykopó w'

Wykonywanie zasvpki przepustu mozna rozpocząć po uzyskantu przez beton ścianek czołowych
przepuStu w}trz]zm2|ości umoŻliwiających wykonanie zasypki bez ich uszkodzenia oraz wykonaniu
wymaganych prac lz-o1z'cy jnvr:lr. Zasypkę należy wykonywaó z materiału przepuszczalnego



(pospółk,). \tr/r,i<oP na'll']ż\/ oczyścić z wszelkich odpadów i materiałów nie przenlaczonych do

ńytóny*ania ;:asypki. Wykonanie zasypki na|eŻy wykonywaó warstwami dobranymi do przyjętego

Sprzętu ,1rge,.rr'ru1icego i umożliwiającymi uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenta (Ż0 _

4bcm). Wi]gotność ZagęSZcZanego materiału winna być zbliŻclnado wilgotności optymalnej.

5.2.3. Umocnienie dna wykoPu:
-_-" Ń' wyrówrialrvln 7 iag€'śzciońym dnie wykopu przewicluje się wżmoćniónió podłoża w postaci ławy

z kruszywa natura|nego (pospółki) o grub. 30cm. Ławę naleŻy wykonywać warstwami adekwatnymi

do z-ałoŹonego sprzętu ZagęSZcZaJącego.

5.2.4. Wyktrnanie ścianek czołowych:
Deskoulanie ;lclwlnnrl zap,elwnió sztywność i niezmienność układu w czasie betonowania. Deskowanie

powinno być wykonane z elementów płytowych, celem minimalizacji ilości szwów na

powierzchniach elementów betonowych.
Zbroienie ścianek czołov'ych moŻe być przygotowane na budowte, przy zapewnieniu odpowiedniej

tolerancii wykonania figul. Montowane zbrojenie powinno byó wyczys'LCZone zluŹnych elementów

i zabruclz'eń oraz odtłtrszczone' Jako podkładki dystansowe mozna zastosowaó jedynie elementy

Z Żapraw (niedopuszcza się podkładek z tworzy\^/ sztucznych lub z prętów stalowych). Dopuszcza

się łączenie prt:tóvi Za DomoCą spawania.
Przed rozpo..ę.,,-,o betonr'lwania powierzchnie deskowania należy powlec środkiem antyadhezyjnym.

Betonowarie kotr:ltrukr:ji nalezy przeprowadzlÓ odpowiednich lvarunkach atmosferycznych

(temperattll:r nie niŻsza niŻ +5"C, brak opadów)' Układaną mieszankę betonową naleŻy Zagęszczac

przy pomo())/ wibratorórł' pogrążanych. Bezpośrednio po betonowaniu naleŻy zabezpteczyć

powieizchnie, przed oclparotvywaniem wody oraz wpływem czynników atmosferycznych. Do

pietegnac]i Łletonu naleŻ1, za-stosować wodę ,'pitną'' (wcldociągową). Rozbiórka deskowania oraz

óuclązanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton min. 50% wytrzymałości. Po

demolltirzu t]':skclwania rlależy zapewnió równość i gładkośó powierzchni betonowych poprzez

usunięcie nlel_ównosci (llkllcię/starcie' uzupełnienie rakowin i pustek Zaprawą cementową).

Powierzchnie st,r,kaiące sie z .9runtem ora'L pasy o szerokości l5cm nad poziom terenu na|eŻy

zatz'alawac prz'ecir',wilgociowcl analogicznie do powierzchni rur. Powierzchnie betonowe na których

wykonywana bęc1zie izoxac.ja przeciwwilgociowa winny być oczyszczone, ulyrównane oraz suche'

5.2.5. Ułożerrie pl'efat'rykeltów rurowych:
Kręgi żelbetori'le lalezv ułozyó oa Zagęszczonej ławie z kruszywa oraz dolnych częściach ścianek

czółowych' Irl'zecl montz,'zełn kręgi naleŻy zatzo\ować przeciwwilgociowcl przy pomocy roztworów

asfaltowyr:h stosowanych na zimno, poprzez wykonanie warstwy gruntującej oraz dwu Warstw

izolacii"

ó.KoNTRQLI.J.Ą$-Q=ś,-Ę j_-ry'Q.E_()I.:

6.1. ogó|ne zasarl.i kontroli jakości robót.
ogólne Zasa|lj' kłll1roli jaktl{cl robót podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne''.

6.2. Kontrona prir"r'idłowości wykonania robót"
Kontro]ir j;rkoici l,vykonania robót polega na sprawclzeniu ich zgodności z Dokumentacją projektową,

wymaganiani clceślon1,lni w pkt. 5 niniejszej SST, wymaganiami technologicznymi przewidzianymi

w odpowier1nich przepisacń technicznych (Polskich Normaclr, Aprobatach Technicznych,

Rozpo'ządz:l-i,,:icll ,]lt. ,i' a:unków technicznych) oraz instrukcjach stosowania danych materiałów

(wymlgantł. prt)cucento''').

ó.3. Korrtrola "ialr.ości poszczególnych asortymentów robót:
6.3.1. I-Tmocnil-'nlie ł1 na lł'l'l'olru ;

- różnica grLrbc'ści 6lcls;łcze2:ólnych warstwy kruszywa +1cm;

- wskaźnjk:,'iłg.elizczenia _1l/arstwy z kruszywa oraz ławy z pospółki I.>0,98'

6.3.2. M/'vkorła nie ściznek cz;ołowych :

- średnice cl'''z ki łsir "ł'-ali 
,'gOdnie z Doktrmentacją projektowa;

- połoŹerrie ':,l i:1-i.l w i:tłro.jr'.i,.iowych l lcm;
- badarlie r,-u1{rzymałości betonu na ściskanie (próbki pobrane przy betonowaniu) ilość oraz

k123.7fi1, ac1a lli:,.lclttit: z P\l-lr,N Ż06-1 .

ó.3.3. I-'łoże l.l i e Jn refrabrv k n l ó w rurowych :

- położenle przcD;]Stu w StoljUnku do osi istniejącej z dokładnością + lcm;
- rzędlle v,lo|tr i rvylolł'L z dclkładnością + 1"'.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. ogólne zasady o|rnri:łru robćl,i.

ogólne zasady obmrarti r'lbót poJano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne''.

7.2.Jednostkłobrniłłr,oł'e.' ---
Z uwagi na rozlic,łcl: je 

'-adi'ni.a, ie Jnostką podstawową jest sztuka wyremontowanego przepustu.

8.1. ogólne zaszcly odbioru rolrót.
ogólne zasady odbiortl iobót nocll-no w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne''.

8.2. Szczegtłłowe zasady odłri oru robó t.

Podstawą do oclbic rr-' rol'rót .j e st sprawdzenie :

- zgodności z Dokl-'ryrentnł:ią proi :ktową]
- dostarczonych rnaLoriałów;
- warunkótv prowacizenia robót;
- prawidłowośr:l w1'konaniil r'obót (m.in. zgodności z wymaganiami producenta).

Roboty wykonane niez1rodnie z Dokumentacją projektową oraz wymaganiami Specyfikacji
Technicznych podlegają rozbirirce i powtórnemu wykonaniu na koszt Wykonawcy.

odbiorowi robćlt zanillajac,'ch i ,rIe qających zakryciu podlegają:
- wykonanie vr,'ykopu:
- wykonanie ulnocnicnllł rJna vlykppg kruszywem pod rury;
- zbrojenie ściarlek ,^7n16ylych;

- wykonanie monolitvczn)lch ściarrek czołowych;
- wykonanie izolacti oorvłokov''e-j na zimno;
- ułożenie ruf p'1epusf Ll'

- zasypka przepus....

9. PoDSTAWA Pł ĄI} (J-ś_u
9.1. ogólne zasaily' p$il|staw płatności"

ogólne zasady rlotyc;ra::e pods;titw płatności za roboty podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogólne''.

9.2. Zasady szcze,qółłl l'l,.'.
Przyjęto płatność r7(;Załti)Wei za rł1lkgn2nie całościowego remontu przepustu zgodnie z wymaganiami

Dokumentacji projektclwej oraz Specyfikacji Technicznych. Podstawą określenia ceny ryczałtowej są

ceny jednos*-ko!'lc p'l','lr:zególlrych asoftymentów robót, wyznaczone w oparciu o pkt. 9 SST
DM'00.00.00 .,'Wll:ł,.,:itnia o.ló1rle" wraz z uwzględnieniem poniższych załoŻeń rczczegóławlające
dla poszczególn'1ch roi;rit:
- roboty rozbiórkclwe: lozebranie nawierzchni z kruszywa,

materiału lla sktadoviisko Wykonawcy lub miejsce
z załadvnkiem i rl'.'lactltrkie rl, utylizacja odpadów;

- wykopy: tranSport nl:dlniart' ttrctlkLł na składowisko Wykonawcy, zabezpieczenie skarp wykopu;
- wykonanie rnoncllityr:znych Żelbetowych ścianek czołowych: przygotowanie i montaż zbrojenia,

montaŻ i {,-iallr;-lt3 j' deskcu'ania, ułozenie mieszanki betonowej W deskowaniu wraz
z Zagęszc.7eilc.ll ' i,i,:legnacja betonu;

- ułoŹenie prefabrvk'-''iw ruro.ui.l'l:h: wyrównanie dna wykopu, rozłożente i zagęszczeniem ławy z
kruszywa, montaz prefabr]lkatów rurowych na ławie, izolacja powłokowa na zimno rur
żelbetowych (grtlrltcwirni'- + d vie warstwy izolacji);

- wykonanie izolłcji '.'-l zil:lll0 pot^lierzchni betonowych śclanek czołowych stykających się gruntem:

utrzymeurie pozicrr:u wody ponize,i wykonywanych warstw izolacji, przygotowanie powierzchni
pod wyklonanie izotacjl i.vlyróti'ni'nie lub skucie nierówności), wykonanie warStW-V gruntującej oraz
dwu wat'sl vr i'n'lc' j:

- zasypkę prze1]!:stlJ: .człozenie i zagęszczenie materiału warstwami, ukształtowanie skarp oraz
odtworzen i e i s t ii ; r' ; r:e. i lr-on stru :<ij i drogowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

elementów przepustów i ław; transpor[
wskazane przez Zamawlającego wraz



PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-S-02205 - Drogi sar"nochodowe. Roboty ziemne. Wymagani i badania.
PN-B-06250 - Betclrr 

'i1'ykły"PN-H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
- "-+N-ł{*93Ż2U: Sya] B50$SP o podwyższolej ciąiiwości do 'zbrojenia' betonu. Pręty i walcówka

zeDrowana.
PN-B-06251 - R.oboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-S-l0042 - obiekty illostou/e. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i spręzone. Projektowanie
PN-EN 206 - Botoir.
PN-B-] 0Ż60 - Izo1a::je bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620 -,'.ep:lri, ma,-c'/ i t'oztwory asfaltowe stosowane na zlmno.
PN-B-24622 - Rczt'ł'ór asfa!towy do gruntowania.
PN-EN 1916 - P.ury ikształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i

zelbetowe
PN-S-06102 - llrol' samor:h,rclowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Rozporządzenił Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniaŻ marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, lairir- powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Rozporządlenie Ministra T'ransportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r' w sprawie warunków
technicznych,.jłrkinł porvinny odpowiadać drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.



Specyfikacja Tet'lmit..na D.01.0 I 0l

D.04.01.0 1. PRoFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE P oDŁoZ A

1. wsTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB Są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych

z wykonłniem profilowania i zagęszczenia podłoża dla zadań'.

- Remont drogi gminrlej nr 36l093T Rataje Słupskie ,,Jeziórko" od km 0+000 do km 0+536,

- Remont drcgi gminn:.j Srlcz1<ów - Bank nr 36l044T od km 0+000 do km l+450.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosclrana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych

wp. 1.1.

1.3. Zakres robót olrjr;tych STWiOR.B
Ustalenia Zav/'afte W ninie.jszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych Z

przygotowaniem istniejącej nawierzchni do ułoŻenia poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni

według Dokumentacji Projel<towej oraz profilowaniem t zagęszczaniem podłoza'

1.4. okreś|enia podstawowe

określenia są zgoc1ne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w

STwioRB Dl\{ 00.0Ą'00. ''V/],rytagania ogólne''. Pkt l.4

1.5' ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odporł'iedzialny za jakośó wykonania robót oraz za ich zgodnośó z Dokumentacją

Projektową, STwioRB i poleceniami Inspektora Nadzoru. ogólne wymagania dotyczące robót

podano w STWioRB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne'' pkt l.5.

2. MATERrAŁJ
Nie występuja.

3. SPRZET
3.1. ogólne zasady dotyczące sprzętu

ogólne zasail,l clo11,czace SprZętLt podano w STWioRB DM.00.00.00. "Wymagania ogólne'' pkt. 3.

3.2. Rodzaje sprzętu
Do wykonytłlania Robót naleŻy stosowaó:

- równiar'ki sanroje.zclne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem' (Inspektor

Naclzoru nroże dopuścić wykonanie profilowania podłoza Z ZastoSowaniem spycharki z lemieszem

ustarłlion)'nr prostopadl: do kierunku pracy maszyny),

- walce Stat1,17i1g, l''libracyne lub płyty wibracy1ne,

SprZęt ręcZtly.

W miejscach '-"udno dostępnych roboty naleŻy wykonać ręcznie. Stosowany Sprzęt nie moze

spowodować lie <orz1,sl'ne.gu wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. TRANSPORII
4.1. ogólne zasać,y c'otyczace transportu

ogólne zasaclr'r.lclfYczrcr: tranSportu podano w STWioRB DM.00.00.00. ''Wymagania ogólne'' pkt. 4.

4.2. Zasady tranrsportu
Do transpofiu gruntu nalezy stosować samochody samowyładowcze, transport na miejscu może

odbywać się taczkami.
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Wykonawca ma obou'iązek zorganizowania transpoftu z tlwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa,

zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszające się po

drogach poza pasr:3l drogol,q,,m powinny spełniaó odpowiednie wymagania w zakresie parametrów

charakteryzujących po.jazdy' w szczególności w odnicsieniu do gabarytów i obciążenia na oś'

Jakiekolńióli-śku[i<i 
'prawne, 

wynikające z iiedotrzymania wymienionych powyżej warunków

obciąŻają Wykona,łcę.

s.WYKONANIE ROBOT
5.1. ogólne zasady wykonywania R.obót

ogólne zasady wyko'rvrł,ania Robót podano w STWioRB DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne'' p. 5.

5.2. Warunki przystąpienia do Robót
Wykonawca powinien przystąpic t1o profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed

rozpoczęciem Robót 'związanych z wykonaniem warstw nawierzchni' Wcześniejsze wykonanie tych

Robót zwyprzed'zcniem jest mozliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych

warunkach n1mggfętvcznych

5.3. Wykonanie koryta
Rodzaj Sprzętu, A v/ szł'Z€Qólności jego moc należy dostosowaó do rodzaju gruntu, w którym

prowadzone są Roboty i do trudności jego odspojenia.

Grunt oclspojony W czasie wykonywania profilowania powinien być wykorzystany zgodnie

z ustaleniami Dokunrentac]i Prolektowej i ,STWiORB tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na

odkład w mie,jsce wskazane przez Irrspektora Nadzoru.

Po wyprofi|owanym podłozu nie może odbywac się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio

z wykonaniem dolne.j warstwy podbudowy.

5.4. Profi|owanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno byó oczyszczone ze wszystkich

zanieczyszczeń. }IaleĄ, usuLnąć błoto i grunt, który uległ nadmlernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchli podłoza, które ma byó profilowane nalezy sprawdzió, czy istniejące

rzędne terenu umoŻliwiają uzyskania. po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoza.

Jeżeli rzędne por1łcza przed protitrowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudorł'ania dodatkowego

gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoza jego powierzchnię na|eŻy

wstępnie dogęścic '-1 - 4 przejściami średniego walca stalowego gładkiego lub w inny sposób

zaakcepto w any pr r'e r'. In spektora Nladzoru.

Do profilowania poclłoza mozna stosować rówriiarki. Scięty grunt moze być wykorzystany w robotach

ziemnych przy forl-'"łltł'anllt nas1lpóvz pod zjazdy lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.

5.5. Zagęszczanie poclłożaL

Bezpośrednio po prolilowanirt podłoza na7eży przystąpic do jego dogęszczania pr7ez wałowanie.

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny byó naprawione ptzez Wykonawcę w

sposób zaakcepto'v a:ny prze7' Inspektora Nadzoru.

Zagęszczante oocłoż: nalez\'kontro]owaó według normalnej próby Proctora' przeprowadzanej zgodnie

z PN-88/B-04481(metocla I lub II). WskaźnIkzagęszczenia należy określić zgodnie zBN-7118931-IŻ.

Minimalna wartośó wskaźnika zagęszczen)a Is powinna wynosió 1,00.

Wilgotnośó qntnttt ,lłlc!łoŻa przy Zagęszczeniu nie powinna róŻnić się od wilgotności optymalnej

o więcej nlz2Oło jej wartości.

Alternatywnie kontrolę zagęszczeniana1eŻy oprzeó na metodzie obciążeń płytowych. NaleŻy określic

pierwotny itvtórn.,'mor]uł odkształcenia podłoza wg BN-ó4/893l-02. Wartośó wtórnego modułu

odkształcenia winna bYć rł'ieksza riż minlma| na zaloŻona w obliczeniach konstrtrkcji nawierzchni i
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podanr i.ł, rlr,kulnenta:;i p;:cjektowej (wartość zmienna w za].eżności od odcinka drogi i połozenia

zagęszczanej Warstwv w konstrukcji nawierzchni), a stosunek wtórnego i pierwotnego modułu

odkształcenia nie powinierr przekraczać 2,Ż.

5ń Utrzyntani e wyprofilowane go i "zagęszczone go podłoża

Podłoże po wyprofilowaniu i'zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.

Jeżeli po wvkonaniu robót zwlązanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŻa nastąpi przetwa

w Robotach 1 \Ą/'l(gp3ylga. nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien

orr za.bezpiec:lyć poclłoże p.zed nadmiernym zawi1goceniem' w sposób zaakceptowany przez

Inspektora NarJzon.r.

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŹe uległo nadmiememu zawilgoceniu, to przed

przystąpienienl do tlkładania kolejnej warstwy naleŻy odczekaó do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po ostlszęnitl poclłoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonarrie niezbędnych

napra\V. Jeżeli ;larvilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy

wykona on na rvłasnrz koszt.

ó. KoNTRQ_LĄ"JA rQ.,Ś el-Rc) r or
6.I. Zasady ogtilne lrontroli jakości Robót

Zasacly ogólne k'ontroli jakości Robót podano w STWioRB DM'00.00.00 "Wymagania ogólne'' pkt 6.

6.2. Kontro|a przecl przvstąpieniem do Robót
Przed prz),:ltapierienl 'Jo rvykonania Robót Wykonawca powinien sprawr1zić sprawnośó sprzętu,

śroclków transl]ortu orzrz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie zPZJ.

6.3. Kontrola w czasie wvl-.on1'rvania Robót
Wskaznik zagęszczenia ndeŻy' sprawdzić wg BN-77/893l-1Ż, przynajmniej w dwóch punktach na

kaŻde1 działce roboczej, lecz nie rzadziei niż w jednym punkcie na 600 m2' Zagęszczenie naleŻy

kontrclor''lać '11 p6r6|51;1,,1lię normalnej próby Proctora, wg PN-SB/B-0448l (metoda I lub II).

W przypadk'_r, grJ} przcprowadzenie badania zagęszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe ze

wzglęt1u na gruł,-ozialniste uziarnienie materiału tworzącego podłoze, kontrolę zagęszczenia na|eży

oplzec na rnetodzie obciażeń płytowych. Należy określió pierwotny i wtórny moduł odkształcenia

poclłoi:z, l.l'q BN-6z1/893]-02 Stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien

przekraczac 2.2, a salna wartośó wtórnego modułu odkształcenia zgodna z załoŻeniami zawartymi w

Dokumentacji Projektorvej. W przypadku uzyskania gorszych warunków niŻzałoŻono' Wykonawca w

porozumieniLi z Projektanten i Inspektorem Nadzoru wprowadzi konieczne zmiany.

Wilgotnośri 11runtórł \^/ Czasie 'zagęszczania należy badać przynajmniej dvlukrotnie na każdej działce

roboczej, lec;: trie rz'ac|zlei niżraz na 600 m2.

6.4. Badania i ponli;rry ptl['1ł0ż:j

6.4.1 ' Zagęszczente podłoŻa

Do odbioru zagęszc.ł'e','lia podłoza Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie

wyniltóvl badań rł,'ckaźnika zaeęszczenia. wraz z wartościami średnlmi d|a całego odbieranego

odc in ( a. wyk on a'n e na podstawi e bieŻącej kontroli z,agęszczeni a.

NIa odcinkach nie sptłniaiących wymagań co do zagęszczeniapodłoze naleŻy spulchnió i roboty

powtólzyć w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Ż. Ce,-'h.' iJA31-nefr\'.''7Ęe

a) Nierl,.tl'ności 1lroi'|owallego podłoŻa należy mierzyÓ 4 metrową łatą co Ż0 m w kierunku

podłrrżnym. Nierórvnoścl poprzeczne na\eŻy mierzyÓ 2 metrową łatą co najmniej raz na 50

m. Nierówności nie rnogą przekraczać Ż cm.
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b) Spadki poprzeczne należy mierzyó Za pomocą 2 metrowej łaty i poziomicy co najmniej raz

na 50m i clodatkowo We wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki

poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją +0.5vo.

c) Głębokośc koryta i rzędne należy sprawdzaó co 50m na krawędziach. Różnice pomiędzy

v-ęd4y4! z.n1ie_rzo'qi1mi i projektowanymi nie powinny przekraczac +Żcm,

d) usytuowanie krawędzt ńe rzadziej niż co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -Ż cm.

e) Szerokośc netlezy sprarł'dzió przynajmniej raz nLI50 m. Szerokość nie moze się różnió od

szerokośr:i prr.jektorvantj o lvięcej ntż +Żcm.

6.4.3. Zasad5, poStępCwźinia z o,Jcinl<ami o niewłaściwych cechach geometrycznych

Wszystkie 'lctt'ier_zr:hnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od

okręśloilvci'l V/ p. ó.ul.2'. powinny byó naprawione przez spulchnienie do głębokości co

najmniej t(.) cm, 14,_yę(lq'nanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez

spul chnien ia rv ykonanej tł'arsttv y j est niedop u szczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. ogólne zasad5' ohmiarlr Robrit

ogólne zasacly wykon.lrvani:l obmiaru przedstawiono W STwioRB DM.00.00.00. ,,Wymagania

ogólne''.

7.2. Jednostka obmiaro'ł'lł
Jednostką obmiaru wynrofilowanego i ZagęSZcZonego podłoża jest metr kwadratowy Im2].

8. oDBIÓR RoB-l)I
8.1. ogólne zasady odbiortr Robót

odbiór wykonywanclcl koryta wtaz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jest dokonywany na

zasadach odbioru Robót zanikajacych i ulegających zakryciu określonych w STWioRB DM.00.00.00.

,,Wymagania ogólne'' p' 8.

Koryto uznĄe się za rvvkonane zgodnie z Dokumentac.ją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań

przeprowadzone prz:/ odbiorach dały wyniki zgodne z wymaganiami.

9. PoDs TAWY B.ŁlTl.\].q9CI
9.1. Ustalenia ogólne dotvczące podstawy płatności

Ustalenia ogólne clr;tJ'.:;rące poclstawv płatności podano w STWioRB DM.00.00.00. ,'Wymagania
ogólne" p. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za I)ęIj kwadratowv [m2] wykonanego profilowania izagęszczenia istniejącej podbudowy

należy przyil'lcllliać zscd;rie z obn'liarem i oceną jakości Robót na podstawie pomiarów i badań.

Cena jednostlo ovra obei muie:

- prace pomlarowe.

- profilowanl'e clra.z wyrównanie istniejącej podbudowy,

- zagęSzczanie do w5'mnganych wskaźników zagęszczenta,

- utrzymanie podblr,llrvv lł' trakcie prac'

- przeprowadze nie poiliarów i b'aclań wymaganych w niniejszej STWioRB.

10. PRZEPISY 
"w1'Ą':{.A,NE1. PN-B-0448l Gl'unty budowlane. Badania próbek gruntu

2. PN-/B-067l4-17 Krltszyr,r'a mineralne. Barlania. oznaczanie wilgotności

3. BN-64/893l-02 D-rogi samor:hodowe . oznaczanle modułu odkształcenia nawierzchni

'lodatnych i po,:iłoża przez obciąŻenie płytą

4. BN-68/893l -04 Drogi sa'"nochodotve. Pomiar równości nawierzchni planografem i



ł'1 t ź]

5. BN-77/893 1 - l :] ()z.naczanie wskaźnika Lagęszc7'enla gluntu
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D.O4.O3.O 1. O CZY SZCZENIE I S KROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Informacje ogólne

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót

związanych Z oC'ZysZCZeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni dla zadań:

- Remont drogi _qminnej nr 36l 093T Rataje Słupskie ,,Jeziórko'' od km 0+000 do km 0+536,

- Remont i1rcgi gmirne; Sroczków - Bank nr 36044T od km 0+000 do krl l+450.

1.2. Zakr es stosow ania Specyfi kacj i Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robót

wymienionychwp. 1.1

1.3. Zakres Robót objętvch Specyfikacją Techniczną
Ustalenia Zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania dotyczące Robót

związanych z oczyszczeniem i skropieniern Warstw konstrukcyjnych nawierzchni projektowanego

odcinka.

\v Zakres Robót obejmu.je:

- mechaniczne oczys'Żczenie warstw konstrukcyjnych pod warstwę profilową i ścieralną;

- mechaniczne skropienie Warstw konstrukcyjnych pod warstwę profilową i ścieralną.

1.4. okreś|enia podstawowe

określenia pod-ane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne zobowiązljącymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogólne''

1.5. ogólne wyrnagania doĘ,czące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzia|ny za jakość wykonanych Robót, oraz za ich zgodność

z DoJtumentacja Projektową, Specyfikacją Technicznąoraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

ogólne wymagania dotyczące Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ,'Wymagania
ogólne''.

2. MATERIAŁY
2.1. Wyrnagaraizl ogólrre

ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.

,,Wyrnagar'ia c,3ćlne'' pkt' 2.

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia.
Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muSZą byó zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru.
Do skropienia oo,Jbudórv asfaltowych naleŻy uŻyc:

- kationowe emtrlsje średniorozpadowe wg WT.EmA-]994;
- upłynnione asfalty l;rednioodparowywalne wg PN-C-96 l 73.

Do skropienia porJbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych na1eŻy uŻyc:

- kationowe onrulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994;
- upłynnione asfa|ty szybroodparowywalne wg PN-C-96l73.

2.3. Użycie lepiszczy rio skropienia
orientacyjnę.'zuż\,cie lepiszcz-y do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tabl. 2.
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Tablica 2. Orientacyjne zuzycie lepisz.czy clo skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp Rodzaj lepiszcza ZtlŻycle [kg/m2]

I Emu I sj a asf'altowa kationowa 0,4 - I,Ż

Dokładne zlŻycie )e1liszczy powinno byó ustalone w zaleŻności od rodzaju warstwy i stanu jej

powierzchni i zaakcepiowtlne przez Inspektora Nadzoru'

2.4. Składowanie lepiszczy
Warunki przechowy\^/ania nie moga powodować utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakości.

Leptszcze należy przechowyrł'aó w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia grzewcze

i zabezpteczonych przed dostępem wody t zan\eczyszczeniem. Dopuszcza Się magazynowanie

lepiszczy w zbiorniltach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy spełnieniu tych samych

warunków, jakie porJano dla zbiorników stalowych.

Przy przechowywaniu ernulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogólne

ogó1ne wymagania d']tyCZąCe Spr:Zętu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00'00.00' ''Wymagania

ogólne'' pkt. 3.

3.2. Sprzęt do oczyszc;:ania warstw nawierzchni
Do oczyszczania wars|w nawierzchni należy uzywać:

- szczotki nrechaniczne - zaleca się użycie wządzeń dwuszczotkowych' Pierwsza ze szczotek

powinna być w1'korrana Z twardych elementów CzySZcząCyCh i służyó do zdrapywania oraz

usuwania zan|ec'r)tszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna

posiadać mięl&io elementy CZySzCZąCe i służyc do zamiatanla. Zaleca się używanie szczotek

wypoSazonych rł' ttrządzenia odpylające ;

- spręzarkil
- zbiorniki z wodą:

- szczotki ręczl:.c,'

3.3. Sprzęt do skrapiania rvarstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni naleŻy lŻywać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna byó

wyposazona w urząr'lzenia pomiarowo - kontrolne pozwalające na sprawdzenie i regulowanie

następuj ących parametrów:

- temperatury rozkładanego lepiszcza;

- ciśnienia lepiszcza w kolektorze;
- obrotów pompy dozującej lepiszcze;
- prędkości porl''szania się skr;rpiarki;

- wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza;

- ilości lepiszcztl'.

Zbiornik na lepiszcze sllrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było moŹliwe zachowanie

stałej temperatur)l I epi szcza

Wykonawca powinierr posiadaó aktualne świadectwo cechowania skrapiarki zawierające zalezności

pomiędzy wyclatk_iern lepiszcza a następującymi pararnetrami:

- ciśnieniem lepiszcza;
- obrotami Pompv;
- prędkością jazdy skrapiarkil
- temperat ur ą |epl szt: z'a.

Skrapiarka powinna z:pewnić rozkładanie leplszcza z tolerancją t 107c od ilości załoŻonej.
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4. TRANSPOR.T
4.1. Wymagania ogólne

ogólne wymagania rlla transportu podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ''Wymagania
- ogólńc'' pki. ł.

4.2. Wymagania dla transportu
Transpot1 lepiszczy powinien odbywać się zgodnie z warunkami zawartymi w PZJ i powinien

odport';arla,l wynaganionr norm i przepisów dotyczących poszczególnych rodzajów lepiszczy.

Asfalty nalezy przechowywaó w stanie płynnynl w cysternach kolejowych lub samochodowych,

posiadających izolację tenniczną, zaopatrzonych w urządzenia grzewCZe, zawory Spustowe

t zabezpieczonych przed dostępem wody.

Transport emulsji powinien odbywaó się w cysternach samochodowych. Dopuszcza się stosowanie

beczek lub inr:łv:h loienników stalowych. Cysterny plzeznaczone do przewozu emulsji powinny być

przerlzrelone przegrocltrmi. rlzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a kaŻda

przegroda_']o\,ł/inna mieć rvykroje umożliwiające przeplyw emulsji' Cystełny, pojemniki i zbiomiki
prłeznac7'One clo tranl;portu lub składowania emulsji powinny byó czyste i nie powinny zawierać

resztel< innych lepiszczy .

s. WYKoNANIE I!oBś)3
5.1. ogó|ne ZaF a(l:]- }7;lk,r'.''.''u lłolrót

ogólne zasilcjY Vl1lkon"',,'', Robót podano rv Specyfikacji Technicznej D\4.00.00.00. ''Wymagania

ogólne'pkt. _5,

5.2. Oczyszczenie war:stw nawierzchni
Oczyszczenie rł'arstw na'wierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota l kurzl przy

uŻyciu sr.c;iotc]i n echanicznych' a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno

dostępnyclr -a]ezY 'lżvllla,l szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach nie zabudowanych'

bezpośrer1ni'1 pr7ęl skropieniem Warstwa powinna być oczyszczona Zkwnl przy użyciu sprężonego

powletrza.

5.3. Skropienie warstrv narvierzchni
Warstwa przed skrc'pienienr powinna byÓ oczyszczona.

Jeżeli clo oczYszczenia'ilarstwy była uŻywana woda to skropienie lepiszczem moŹe nastąpić dopiero po

wyschnięciu Warstwy.

Skropienie V/arstWy n]C,Ze roZpocząć się po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszczenia.

Warstwa nawjerzchni powinna byó skrapianaleplszczemprzy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno

dostępnych ręczrLie (za pomocą węża z dyszą rozptyskową).

Temperatur), letlis'rcz)'oowinny się mieśció w przedziałach podanych w tablicy 3.

I l,p_-_ i -- -- R"d''l Ę'.'.^i---lit
'k) w i:azie potrz-eby ellr'rlsje należy ogrzać do temperatury zapewniającej wylnaganą lepkośc'

Skropierlie powinno bvć równomierne, a ilość rozkładanego \episzcza powinna byó równa ilości

załoŻone1 z tolerancją tl)%. Na wszystkich powierzchniach gdzie rozłożono nadmierną ilość
lepiszcza Wykonau'ca powinien rozlożyc Warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąó nadmiar

lepiszc za pruez s zc'zotkowanie.

Tablica 3. Temperatura lepiszczy przy skrapianiu.

Temperatury ["C]
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Jeżeli do skropienia Zastałallżyta emulsja asfaltowa to skropiona warstwa powinna być zostawiona bez

jakiegokolwiek rirchu lla okl_es 24 godzin, a w razie potrzeby na okres dłuŻszy, w celu umożliwienia

penetracji lepiszcza w Warstwę i odparowanie wody z emulsji.

Przed ułożeniem wars;t,wy z ltieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć

skropionĘ'Wal'Śtwę nawier'zĆhni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny byc przez Wykonawcę naprawione.

6. ' ,JBorigI
6.1. Zasady ogó}ne kontroli jakoóci Robót

Zasady ogólne kontroli jakości Roiltit poclano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. ',Wymagania
ogólne''

6.2. Badańa i kontrrrl.r przc,d prz1'stąpierriem do Rohót

Przed przystąpien'ern do Robót W)'konawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy

w celu określłni.i l1lt',r.z,.lr-,,'lb parametrów pracy skrapiarki iokreślenia wymaganej ilości lepiszcza

w zaleŻności orj ro:lr' ju i slalltl '/,/1ll_Śt.'Vy przewidzialej do skropienia.

6.3. Badania i kontrola tv ':zasie Robót
6.3.1 . Badania leptszczy

ocena lepiszr:,z./ pou,inna b),ri 6pu'1u na atestach producenta, z tym, że Wykonawca powinien

kontrolou':tć cJla kaŻdej dclstawY właściwości lepiszczy podane w tablicy 4.

Tablica 4. Właścrrvości lepiszczv kontrolowane w czasie robót

lepkość

6.3.Ż. Sprawdzenic jednorooności slcopierria i zużycia lepiszcza

Jednorodnośc skropierria powinna być sprawdzana wizualnie.

Za]'ecz,, się prz-cpl_ouac',zic kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza wedłr-rg metody

W opfaco\łaiilu',F'owiel'z.ciirriowe utrwa]enia' oznaczanle ilości rozkładanego

i krusz1 r,ł u"'

podanej

lepiszcza

Kontrolowane
właściwości

WT.ErnA-94

.- 7. OBMIAR ROBOT
7.1. ogólne zasady oblnianr Rlllłtit

ogólne zasady obltlial'il Robći- podano rv Specyfitrlacji Technicznej DM.00.00.00 ''Viymagania ogólne''

pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
obmiar oczysz;czonej oraz skropionej powierzchni warstwy powinien byó dokonany w metrach

kwadratowych lm2l.

8. ODBTOR ROnO':
8.1. ogólne zasady odlriornł i{.obdt

ogólne zasady oclbioru, Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM'00.00.00 ''Wymagania ogólne''

pkt. 8.
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8.2. odbiór Rohót
odbiór oc;zysł'l:zonej i s;krr:pionej powierzchni

zanikających i ulegających zakryciu. Do odbioru

bieŻące1 kontroli materiałów i Robót.

jest dokonywany na zasadach odbioru Robót

Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z

wyników badań Wykonawcy z bieżącej kontroli

wykonania Robót poprawkowych.

terminie ustalonym z InsPektorem

OdbiorLi dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie

jakości materiałów i Robót l oględzin warstwy.

W przvpaclku sl,1vrerclzertia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres

Roboty Pałrawkoule Wykonawca wykona na własny koszt w

Nadzoru.

g.

9.1. ogó|ne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne usta]ettia clot1lczące podstawy płatności poclano w Specyfikacji Technicznej DM'00'00'00

"W1't't,ttg.iitilt o..t,1rtt " i:, 9

9.2. Cenaje,rlnostki obmiarov'ci
Cena dla wykonanego oczyt,zczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

_ mechaniczr.e oC','SZczenie kaŹdej niŻej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni

z ewenttlalnvm po]etvaniem wodą lub użvciem sprężonego powietrza, w zaleŻności od potrzeb;

- ręCZn e o clsrloj err i e strvardn i ałyc h zanleczy szczeń;

- do:tar:::e,lit l:piszr:zz i napełnienie nim skrapiarek oraz podgrzanie do wymaganej temperatury;

- skropienie ulltrstwy lepiszczem w ilości określonej w Specyfikacji Technicznej'

Cena łl'la w1.J'.on.;Lne go o{:z 
'l,szc.zenla 

i skropienia warstw konstrukcyjnych wchodzi w zakres ceny

wyrówtlania istnlejące,j podbrrdowy mieszankami mineralno-asfaltowymi oraz wykonania nawierzchni z

betonu asfaltovveqo.

10. PRZEłIĆqY_'
PN-84/C-04l",J Przltwory naftowe. Pomiarpenetracji asfaltów'

PN-C-g5l7: Prz:twory naftowe. Asfalty upłyrnione AUN do nav,lierzchni drogowych

''Powiorzct,,ti(,t'Ą/r- Lltf'lvź]lenia' oznaczanie ilości rozkładanego |episzcza i kruszywa." Za|econe przez

GDDP do sicl,-c,wania lisllenr GDDP-s' 3a-551l5l9Ż z dnia l99Ż.0Ż.03.

Warunkl T,:ch.iczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r'
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D.04.04.02. PODBU Dow A' v' KRUSZYWA ŁAMANEGo STABILIZOWANEGo MECHANIC ZNIE
LIKWIDACJA PRZEŁoMÓW

1. wsTĘP
1.1. Informacje ogólne

Przedmiotem niniejszej STwioRB Są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 'związanych

z wykonanienl podbttdowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechan jcznlę dla zadań:

- Remoilt c,l'ogi 5nliitne1 nr _j5l 093T Rataje Słupskle ,,Jeziórko'' od km 0+000 do km 0+536'

- Remclnt drog' gnrirrnej S;clczków -_ Bank nr 36|044T od km 0+000 do km l+450.

1.2. Zakr es stosow ani a Specyfi kacj i Techni cznej
Specyfikacje Techniczne stanowią częśó Dokumentacji Przetargowej i na1eŻy je stosowaó w zlecaniu

i realizacji Robćlt opisany'ch w podpunkcie l.1.

1.3. Zakres Rolr'jf olr.jętych Sp':c5-fikacją Techniczną
Ustaleni1 7'1r.'l1'te w n'nie;szej Specyfikacji Technicznej Stanowią wymagania dotyczące Robót

zw l ązany cl:', z w ykonaniem:
\- - likwidac1i przełomów orr'y użllcia kruszywa łamanego 0/63mm (gr. 40cm).

1.4. określenia p oc|stawowe

l.4'l. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający naodpowiednim zagęszczeniu

k.,,rr,-7'r,1, ,l l4,|3 jgi\I,ię: rltlbranym uzia'rnieniu, przy wilgotności optymalnej.

Pozcstałe ckreś]en;a Są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami
i z. definicjami podanymi w Specyfikacji DM.00.00.00. ,,Wymagania ogólne'' l.4.

1.5. ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykona.l'ca itlst odoowiedzialny za jakość wykonania Robót, ich zgodność z Dokumentacją

Projektorł,ą, 'ST\Ą'ioF.B i poleceniami Inspektora. ogólne wymagania dotyczące Robót podano w
STWiORB DM.00.()0.00. ,,Wymagania ogólne'' p. 1.5.

2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne

ogólne wymi-gania dotycząc: materiałów podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.
v 

,,Wyma,gania cgólne'' p. 2'

2.2. Kruszywo
Materlałem do wykonania podbudowy z krriszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno

byó k'usz1,vlo łanlane uzyskane w wyniku przekntszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych

i otoczaków albo ziaren zwiru większych od B mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez

domieszek gll n1' i zaniecz'y sz,czeń obcych.
Ż.Ż.l . Llzlarnienie krttszvwa

Krzywa l<ruszrriva prz,eznaczotrego do podbudowy pomocniczej (warstwa mrozochronna)
polvinna leŻeó pomiedzy krzywynri granicznymi l -2 podanymi na rysunku l.
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Rysunek 1' Pole dobrego uziafnienia krLrs;lyw pr7eznaczQnych na walstw)l u]epszonego podłoza i podbudowy

rv'lkonywanych metodą stabilizacji rnechanlczneJ

Krzywa uzii'rtL'enia l._ruszylła powinna byó ciągła i nie przebiegaó od dolnej do górnej krzywej

gran;czlxj uliarnielria na Sąsiednic;h sitach. Wymiar najr,viększego ziarna kruszywa nie moŻe

przel<raczac 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo' Frakcje kruszywa przechodząCe

przez sito 0,075 mm nie powinny Stanowic więcej niŻ 65va frakcji przechodzącej przez sito

0,5 mm.

Ż.Ż.Ż. Właściwości kruszytvł
Kruszywo plwinno spełniaó vrymagania określone w porriższej tablicy 1

Tab]ica l. WłaściwoŚci kruszywa

Lp. Właściwośt:i Wymagania
I Za.ł'al'tość ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie więcej niz 2-107o
2 Z:rwar'tość nadziarna, nie więcej niz 57o

-) Zarvartość ziat'en nieforemnych, nie więcej niŻ: 357o

4 ZiLwartol;c z'anieczy szczeli organiczn ych, n i e więcej niz l7o

5 Wskaznik piaskowy po pięciokrotnym ZagęszcZenlu 30-107o
6 Sciel'irlncśc w bębnie Los Angeles:

a'1 ca]llitl'łita 1.'tł p:lncj liczbie obl'otów, nic więcej niz
b) po 1/5 liczŁl1'obrot('i^l, rt' s[osllnku do ubytk-ór''/ masypo pełnej liczbie obrotórv, nic

wlęceJ nlz

357o

30Vo

7 Nasiąkliwość, nie więcej niz 3o/a

8 \{rozoc'do,:lrność Lrbytek masy po 25 cyklach zamraŻanta, nie więce.] niz 57o

9 7a\\lr|'|rść zu'iazkóv' siarki w orzeliczeniu na So3, nie więcej niz
10a Ws]l3źnik nośnoŚci w',,.3 mieszanki kruszywa, nie mniejszy niż

przv zageszczeniu I. >1,03 - dotyczy podbudowy zasadniczej drogi

120

l0b \Vsk.rźnik nosn()scl w",,' mieszanki kruszywa. nie mniejsz; niz 60

Pfz''t z'^'"'rrrenir-r I' >1,00 - dol'yczy podbudowy 'z1azdów i

2.3. Woda
Należy StoSoWaó wCdĘr odpo\l'iadającą \Ą'Ymaganioln PN-EN 1008:2004. Dla pitnej wody wodociągowej

wymagań nie określa sie.
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Ż.4. Żr ódła m ateri ałrlrv

WszystkielT'ateriałyLlż;i1ędobudowypowinnypochodzićtylkoZeźródełuzgodnionych
i zatwierdzonych przez lnspektora Nadzoru'

. Żródła materiałów po'ł114ny b),ć wybrarre pfze7, Wykonawcę 7 wyprzedzenieln,. przed tozpoczęciem

Robót. Wykor:l',,,rcll ilctł,'inien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnychłącznie

z projel<torł'źr1ią |:rzy\'V'ts tlziilrnienia i reprezentatywne próbl<i nrateriałów'

Materiały Z Ż[L{l ap|}I|)'wailego przez Wykonawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez

Inspektorr l\Jłr.l:roru, jeŻeli dostarcz()le pr'zez Wykonawcę wyrriki badań laboratoryjnych 1 ewentualne

wyniki barllui lirboratoi'linych prowadz'onych przez Inspektora Nadzoru wykażą zgodnośc cech

materi ałov,']"Jh i: wyrnaE.an i ami'

ZatwierłJ'z'at'ił źródłz nłateriałów nie oznacza' Że wszystkie materiały z tego źródła będą przez

Inspektorlr h,lllc]zcrrl r],lp,'lszc'łcne c]o wburio'vanja. Materiały, które nle spehia1ą wymagań Zostaną

OdfzuCC.rl-.e.

3. SPRZET
3.1. Wymagania otritilnł:

ogólne Wy]nąg]1-}iŻl fl6l{rrg7ącę Sorzętu podano w Specyfikacji DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" p'3'

3.2. Sprzęt do lv5'lłrl lnnia tiLlenszonego podłoża i podbudowy

Do likwiclacii 1-_,'zeloirrólil oraz wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanych

mechanicznie nalezy Stosor'r'ać:

- mieszarki star:iclnarne clc t'vytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urząclzenia dozujące wodę

(nrieszarkl ,.r],,,inlty zapelvnić wytworzenie jeilnoroclnej mieszanki o wilgotr-iości optymalnej),

- koparki jednonacz yniovle poclsiębierne:

- piły do llawierzchni;

- róvlniarki 'łŁl układrl'ki "lo rrlzkładan'a krt''szyrva

- walr:e tlg,"lirłione i :lta|owe wibracyjnc lub statyczne clo zagęszcz'ania. zaś do miejsc trudno

do:;tepnrlch zegeszczlrki nłytowe, ubijaki łnechaniczne ltlll małe walce wibracyjne'

4. TRANSŁ0"RI
4.1. Wymagania t głiłne

ogó1ne \^,-Ytr]tL1:ania clotyczące transportu poc1ano W Specyfikacji Teclrnicznej DM'00'00'00'

''Wym'agarti': 'eólne' p 4.

4.2. Transprlrf lr r lrsirn" wa

Kruszywa mcŻ|tJ przewelzić L1owolnymi śrcldkami transportu w warunkach zabezpieczającychje przed

Zan|ęCzy ,7c;'i;'llietl'l, zmieszalliem z inrrymi materiałami, nadmiernyln WySuszerliem i zawilgoceniem'

5. wY KQNĄ!J]T| s.[.!-u"ÓT
5.1. o gólne Za"q ź}d)'''ł')' ltonani ll R.ołlót

ogólne zasadY trivkrlLtl-illiii ił.llbót pociano w Specyfikacji DM.00.00.00. ''Wymagania ogólne'' p'5'

5.2. P rzy gotorł anie poclłr'łż;r

PodłoŹe ptl,l .,.dhLtd!\\/ę Z kruszytva łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa

istniejącc.1 l..;lnstrul..cji po profilowalliu i dogęszczeniu do wartości zgoclnych z Dokumentacją

Pro.jcktor'vt

Jeżeli por1łoŹ],,l.,'\,}(:],,,'li. _'e1t,:kolrviek wady to porvinny być one usunięte wedłtlg zasad akceptowanych

przez il,spcL 'rrrl, l'll ,ld,lfrl-ii
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5.3. Wytwarzanie mies łan ll i k r'tlszyrv a

Mieszankę kius.,'1,r' ' ,'' LLzil'rIlir:tiiu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności

optymalnej naleŹy 'l'ylvlari:ać w lnieszarkach stacjonarnyclr gwarantujących otrzymanie jednorodnej

mieszanki. Zc ,,ł,-lglerlrr na ],.onięczność zapewnienia jednorodrrości materiału nie cloptlszcza się

wytwarzahia rri::i;llrj jij .}|'t."'?'ł' nieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po

wyprodukowaniu poił'itrna byc od razl transpotlowana lla mie.jsce wbuclowania w sposób

przeciw dzi ała j ącr,'c s rt''gll c' i i i l iat1ln j ernemu wy sych ani u.

5.4. Rozkładanie t n i t :,z'1 ll1|[1' ft p1 1 5;,1lru ;1

Podbudowa pcu'ir,ll1' ll; ri rr'r,'ti'czone w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją

Projektową lub .r'tij1 ''q zal ;r:eri Inspektora Naclzoru z tolerancjami określon',lmi w niniejszej

Specyfikacli.
Paliki lub szpilkirJc !rrll',t"oii łll<ształt,-lrvania warstw powinn;l byc wcześnie.j. odporviednio zamocowane

i utrzymywalle \V {]Z'1's'ie rclbót 1lrzez Wvkonawcę. Rozmieszczenie patików lub szpilek powinno

umożliwiać naciaunięcie sznurl<ól'v lub linek do wytyczenia Robót i nie powinno byó większe niż co

10 m.

Mieszanka krtlsz,.,'wli prlv,,inna hy,i rozkłałlŹ{na W warstwie o jednakovrej grubości, takiej aby jej

oStatecZna grrLbośi: t,,_];:ilg1iSZc;,enlu była ról'rntt grubości projektowane.j . Grubośó pojedynczo

układanej \VarStW}.' l-tie możc przekraczac 30 cm po ZagęSł'czeniu' Warstwy kruszywa powinny byó

rozkładane V/ Ś:J]{:sa)L' zaDtjv'1lrź]j?cv c',siągnięcie rv'1l6n'"nyc1r spadków i rzędnych rvysokclściowych.

Jeżeli podbuclov,;l r'},'l'r:la sil z rł':ęcej niŻ jedne.! WarStWy kruszywa. to kaŻda V/al Stwa powinna być

wyprofi1orł,ana i zri1tęs,tc'lcraĄ 7' zaclrowaniem Wymeganych spadków irzędnych r'vysokośclowych.

Rozpoczęcre ul<łaclalll:l llas[eollej WarStWy lnoze nastąpić po odbiorze poprzedntej tvarstwy przez

Inspektora lrradzoru' K.uSZnl'łł] w miejsr:ach' w których widoczna jest jego Selqrega(j.ia powinno być

przedzagest'CZ{'lliĘ]];l ''lSti'Ii^ne tlliteriałem o odporviednich v'łaścirvościach.

5.5. Zagęszczanie po,d llu r'1 o'ł1'
Natycbmiast Drl l-rlt1'':otl'r'ln rł,yprofilclwaniu warstvYy kruszywa lrależy przyStąpic drl jej zagęszczenia

przez wało.łalie. \,\/tlło.'vałie porvinno postęoować stopniowo od dolnej r]o górnej krawędzi

podbudow1, pl'z 'glllekl,-l.ir', o spaclku jeclnostronnyrn Jakiekolwjek nierówności lub zagłębierria

powstałe w c;l:si.- Z'IlS/(';']r'llt potł,inny być w1,1{y7llane przez spulchnienie wilrstwy kruszywa

i dodanie luh us:tni:;':ie nł::el'iałrl' aŻ c1o otrzymania rólvnei powierzchni' W miejscach niedostępnych

dla walców podbLLcitlwa pcl',\'111lla być zagęszc'Zona ZagęSzczarkami płytowymi. małymi walcami

wibracyj n vnri l t, l l tl ]' lii "l' al n, lłłechanic zn ylni'
Zagęszc'zenie lralcŹl kotltylur_ltł'a:'clo osiągnięcia wskaźnika'zagęszczenia ulcpszonego podłoża

ipodbudorv\'l]!c nlli:cjt]ZĘ]!.r' c{l {.0 weclługpróby Froctora Wilgotr-rośc lnieszanki krLrszywa podczas

zagęszczaria por'v':, ,r C,r'j ],jr'viallać wiJgotności optYmalnej' okre ślonej v,eclhlg próby Proctora,

zgoclnie z F'i\.B-( ,.]zl!,] (;rlliol]a TI). Materlał nadmiernie nawilgocony, porł'inien zostać oSuSZony

przez mies'z''łpie i ,l 3trr.-l\\/;i]-f]/-:1!]je. Jeżeli witrgotncśó n-.ieszanki krlrszvwa jest nlŻ-sz'a od optymalnej

o 2%o je1 wl-trttlśr:i. ,llie:l;,:ll-rł -l pcltvinna być 'lwilŻona określoną iiclścią wody i równomiernie

wymieszana. \Ą1 llz1'1;'16]Ll'l' :':ir'.ł'jlgottłosć mieszanki kruszywa jest wyzsza ocl optyt-tlalnej oŻvo jej

wartości, miesz,lnkę rtaieii1'{)SLtSZvc. Wskaźnik zagęszczenia 15 podbudowy wg BN77/893|-1Żlub
określony l'bac1zl'i i"lz.:pl'ł-.,rł':tr1z.:lr1'r:h nłytą dynami :zną powinien c'dpowiadać prz'ljętemu poziomowi

wskaźnika nrlśno:ici 1-l:';,lb'-t'_ltlw.,''r'g tablicy l, lp. l0.

5.6. Utrzymanie łcłrjlŁu c rx,'r'

Wykonawca Zcltl,'rrvi :i:{all\' ]c:il itl przeproi''lae]ze'ntri bieŻących napraw podbudowv uszkodzonej przez

ruch budorvlal'r' jek -ór,ini':ż' ,.'skutek ocldziałyv,i.nia czylników atmosferycznych, takich jak opady

deszc'zu, śniłplu i 'nrtil.
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Wykonawcit Zjb()WiL]7.illly jcst wstrzymać ruch budorł'lany po okresie intensywtrych opadów deszcztl,

jeŻeli wrllłal] lT'0ZliV,()ść ut,zkodzenia podbudowy.

5.7. LikwicłacJ a przefoln ó\,\l

Celem- likwiclac.ii 1ll'zcltłmr-t istniejącej nawierzchni bitumicznej nalezy rozebrać uszkodzoną

nawierzc:'l ti(l '','_,tz z i:r,dbudową. Nawierzchnię wokół przełomu nalezy wyramować przy uzyciu piły

na nLwii:.,:cliilii cclełtl uzl'sięania regularnej powierzchni. Powstały wyKop o głębokości 40cm

wypeł:rlr! kn-ls ,l..,'c:l. ]:-,,l-:ltrll}.nl frakcji 0/6.llnm w'ra7'Z zagęszczeniem -go \Ą''i''tf\Valni o grubości 20cm.

Górlla W:.]t]'tń'll i_t'.tl';r\\'3. po z:rg:eszcz'etliti winna zostać wyrównana z istniejącą nawierzchnią

bitullli czlrą rł'ok ół pr;:e łori-:tt.

6. l]S:t i'ł:|lł'-QT
6.1. ogólne zasl*l,.j]' kl'ltrcl|i jt,ka,ści

Zasacy {)-9r'1]i. ,.',ri1t,ll; ;:Jl'.śr:i Robót podano w Specytikacji DM'00.00.00. ,.Wymagania ogólne'' p.6.

6.2. Badanilir Fn_lril.I : l'zvlt'ł;riexri,gnr do Robót
Przed przl'st-ąpir'-lier łlrl P.obót Wykonawca powinierr wykonaó badania kruszyw ptŻe'Żnaczonych do

wykoirania RoŁ,ót i ;rzełlstawić wyniki tych badari Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji

mat:r'alli-ł' Ill',-jrlilr 1l' l'_lv,iilny rrbe.jmo',ł'ać wszystkie właściwości określone w p'2.

6.3. Badaniat tv r::r.':lir' Rrłhót
Częstotliwosć blrcrali konlroinych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych

stabi l i :łorł'lll-1''1'll 11ę'i'lr c 1l i ci: n ie lodallo lv tablicv 2.

'T'lbIii,a i ezę:ltolliwr.:śri ba<lari kontrolnych w cz-asie robót prz1'br-rdowie pocbudowy z kruszyw

stabilizowanych mechiLn icznię

Czestotliwośó badań

!v' \'SZi:Zegó] nienie bad a ri

Minimalna liczba
badań na dziennej

działce roboczej

Uzranricnie micszanki
I

WiIgotnc'sc rni eri r.anki

Za.\ę: ; z,c l e nie 11 ;i 1' 5 f '6l'v 2 prrii,.l<i na 1000 m

I ata każdej partii kruszywa i przy

t kaŻdei zmiarrie kruszywa

6.3. 1. Uziarnieqie mieszanki
LJ'li,''trił;ilie iltll',i,lłi'tll.i powinno być zgodne z wymaganilrmi podanymi w pkt 2.2.

Pljib!:' _tiij(]żi' 
i,r_:1l1e,lac w sposób losowy, z rozłoŻonej Warstwy, przed jej zagęszczeniem.

'iV'vłiki 'blc[:tń polvinny byó na bie;Łąco przekazywane Inspektora NtLr-l:loru,

6.3.2. Wilgotnosi: miesl,,nl<,i

Wiigcltnosc tll,e:;zttlj'i powinlła odpcwiadaó wiJgotności optymalnr-'j ol<reślonej według próby

Proctor:r, zgcldrrie z PN-B_0448l (metoda II), Z to]erancją +lO% -20va jej wańości.

!r/ilgotnolii'; r u le;-ly określić według PN-B-067l4-l'1 .

6.3'3.7,tt;,^1:" l11' |.::l lę 1r;-1ir1 l'ir."'yl,l

Z'll!:'s,'r:.ł. -,jr: r'l..-,.:'i ''\';LrStWy pov,"'inno odbywać się aż do osiągnięcie V/ymaganego wskaźnika

;' lqClllłt i::r-i 'it 1

Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przypadająca na

jedno badanie
(.t)
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Wskaźnill ,:'iŁ.lc..'l\'t.i:t}ii., tl]e ]:j:{onego podłC,ża i podbudowy naleŻy Sprawdzać zgodrrie Z pkt.5.5.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe, kontrolę 'zagęszczenta na(eŻy

oprzel na meiodzie obciązeń płytowych, wg Instrtlkcji Badań Podłoża Grulrtowego Budowli
-Drogowych i 'lIostcl,uvvch -GDDP 1998 (częśó 'Ż załączl'ik) i PN_S-02205:l998, i nie rzadziei

niŻruz na _5tX] ln2.

Zagęszczelllt) }.łileps,Zol,ego podłoza i podbudowy stabilizowanej mechaniczriie naleŻy uznać za

prztwiclło ur'c. .!d}- rł'sł,:aznil< odkształcenia Iq1 .jako stosunek wtóme go modułu E2 do

pierrł'cf ne.l pglil1lłlr r;r]ki;ztałcerlia E1. jest nie większy od 2,2 d1:'i każdej warstwy

konstrukr:1' i nej podb rldrl'ł v'

lt < z.z
Et

6.3.4. Właściwości kl usi'v wa

Badaiiia l't u.r-.;' vl;i lt!!\ ilrly oLlejn'rowac ocelłę wszystkich włirściwości okreśionych w pktŻ.2.2.

Próbki rto ilrri..:i', p0:tly'cli powitltly być pobiera:ne przez Wykonawce lv sposób losowy

w c',t cc ii' ś -, I ] il'],]L''-.,]_'l l'] -':i r'oru'

6.4. Badania wykonan'ej warstv;y
Częstotliwość i zak,'e,s baLill', i porniarów wykclnałlej warstwy ulepszonego podłoża i podbudowy

z kruszywa .tlrlri,li:z;ri.'rr Óego urer:hanicznie przedstetwiono w tablicy 3.

iI;11.t |11,rIl rl i nomirl'ów wvkc,natle-.i Wal'StWy podbudowy z k't-tti;l1'iva stabilizowanego

mcr'hall ie zltie

Lp.
W

I

Ż
Nośti,

-- l-(rt

J

4 D

5 i1łi'

6 5
'7

8 Ukszl,r

Wl' s;lł:ze qó]łl j i:tlit:

bada'i ; l.lot-niarćlw

Gru |lrlić' Watr's:tV/ u

;l:'.':l /,,Jłe.' i {],"l r'i: W3

obci ąlloi płi'f':r'"';' p|1

Szeroktłść

*) dodatkowe p ;nri'ri'', ilra-11<t-t,t"rrtplz,cczrlvch

głównych łul<ótv 'll:zlom1'l:lt: na ptlcząl-ku i

środku i nł kol't:rl k,tż,lcgo 1]llill l-'t)Zlomeg[)

6.4.1' Grubość waisiwv

co 50m

Łatą 4-rnetrotvą ctl 20 nr

Łatą2-metrową co 20nr

ł'ata2-metrowa co 20m

co -50 m

i ukształtowania osi w planie należy \Ą')ikonać w punktach

na koricu kazdej krzywej prze-jścitlwej oraz napoczątkLr, w

Grubclść Włi 5i vvri Vi y1.;otiavvca porvlnien rłrierzyć natychmiast po jej zagęsZCZeniu co najmniej

w trle|il ]J:j,.vr'-l rł,ru[,-lfl 'y'CI: punktach na kazdej dziennej działce roboczej i nte rzadziej dż
w jednym pllnkcie na kazde l00rn2 prldbudowy. Bezpośrednio przed odbiorem należy

wykon'c prltr,,'rr,ł gl_;ibości Warstwy co najmniej W t[Zech punktach, ]ecz nie rzadziej niŻ raz

na l{XXl 
"lL.

Dopuszczalil: ocLch.,'tki od 1lr'ojektowanej grubości warstw rrie powinny przekracZać:

- dl;l pcc,bull_' i'y l_rc;r:, ''rr cz..J i ulopszon'-:gc podłoża +1)va, -I5Ck.

h/finima]na częstotliwość badań i porniarów

Podczas budowy:

-w 3 punktach na każdej dziennej działce roboczej lecz nie

rzadzlej ntŻ' l na l00 mr

Przed odbiorem:
- vl 3 punktach, lecz nierzad'zle1 riŻraz na l000 m2

Raz na 500 n-r2
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6.4.2. Nośrroścl i ':llgę.szc;lenie \.VarStW wg obciąZeń płytowych

]!.tlez}' VV5l]ę,,l-',l'. pon_riary nośności u]epszonego podłoża i podbudorvy z kruszywa, wg metody

lh:iąŻeli pł-''t:'rl,'ycir' zgodrlie zPjtT-S-02205, załączn|k B. obciąŻerria naleŻy wykonaó nie

r r't'd'tlł1 łti'. ra-: nł j0() m2.

Ulepszorre p,o:lłoze i podbudowa powinny spełniać wymagania do';yczące nośności podane

porri.z;j w tabll:y'4lub określone W Dokumentacji Projektowej'

Ptltlh lttirlrł'lt

z krrrszlvrzL o

v' s]il źl ikLr

w,,,,. l)lo

rnnle iailyln
,|:t '/(

T;rhlica -{. Cechl podbudowy

'vVymagane gęch,' poclbLlclowy

V/sl lrźnik
Zl] !IęS7-cZenlŻl

15 nie

rrirejsz,v' n rz

Mlksymalne ugięcie
sprężystt: pod ktlłcm' mm

Millinalnv moduł
odkształccni a rnierzony płytą

o śreclnicy 30 crn, MPa

40 kN 50 kN od
plerwszego
obciażerria

El

od clrugiego

obciażenia E"

r.0

r.0

1.0.t

r,40
1,25

1,10

1,60

r,40

1.20

60

u0

100

120

1,10

1U0

bri

il i)

r2r)

Zagęs':crenic 'Vłfst\\'y z kruszywa należy uznac Za prawidłowe wtedy, gdy Stosunek wtórnego

l'nodŁlttl odlil;zialcellia E2 do pieru'otnego modułu odkształcenia E,l, mierzony przy LlŻycil
płytv o śl'r:t]nici' -]0 cnr, jest nie wiekszy c'dŻ,2:

;. iE < ))-, )t Ll : LrL

6.4.3. Pornia{} ..ch soclmetr'\(i..nych podbudowy
6.,4 3. l . ]{óv' l ość wirrstwy

}Jiclrj'.','rości podłuŻne podbłrdovly na1eŻy mierzyć łatą 4-lnetrową zgodnie Z normą
B\-:.8/3!3l-04, z częltotliwością podaną w tab1icy rv p'ó.4' Nierówności
.1l] r}r.]cc Z l e l al ez;l mi erzi' ć 2-mei-rową ł atą z c'zęstotliwością j w.

l i ic. r ] vu i,,'rś,;i rLie pcwinn Y p ; z'e'kr i; czać'.

- l0 r,ii-',-l dla podbudowy zasadniczej,

- 2fl ir;r dla lcldbudolv), tro-o.nt.r"j.
(, "/ .'?'.?-. 5 ;;a,lIli lt{.)llrzoczne podbudow.v

]ol:rli' poprzęCj.ne nalez;r nierzyć Za pomocą 2-metrttł'ej łaty i poziomicy
l;',','ł;:t,|"''voś:iąpodana,;''tab]jcY,l/p.54.Soacki poprzcczne powinnybyćzgodne
z .J,.;l 'rli't ntil{ą projekt'o\,\ą'/' tolt:rancją t0,5va.

6.,i..3.3. ii.,:i..rlr 1.'.ri]:iurlor.r'y

R;ręt1 l-.e i]{',(jl]L]c1owy nalęZ}' sprawdzać Co 50 m. Róznice rniędzy rzędnymi
\Ą/\/ :ill1?n\i ''1; i prr;ielltovlltn-vmi nie powinrly przekraczać od +l do _Ż cm.

{}.'| .: .-:,' l Jll ls ;' lltł' llrr'a. i e o s i p odbrrdorł'1'
-.Tll,iz'iłtolł'ltnie osi po,cbuclc,llv należy sprawdzić w punkt'ach -ułównych trasy i innych

'jl;r]l''l.:;-';'",ch, rozmicszczorvch nie rzadzie,i niz crl 50 nł.

(){ 1rlJ|,',l'-,\''l \ł lIanie ni3 illoZi] bvć plztsl-:nięta w StoSull}iu do osi projektowanej o

l''ir' ]':.] 'i:: 5r'm tv kazdym L.l]nkcie na całej długości.

6.'4.3'_5. i],:ercilośt pcr1br-tdowy

S;lcrr'!,:oś,i rorllludowv naitzy sprawdzić co _5Oln. Szerokosć ulepszonego podłoża i
r-lr-6'']; ;fll1';,''7 nie moŻe róŻłt: się od szerokości projektowane_j o więcej rriz * 5 cm.



lI,
6.5. Zasady postępo,Wania z v, :' d } 

l lvi,3' Ą'y konanymi odcinkami podbu dowy

Nlewłaściwe uzianl]: -le' i'"'łaściwości kru:z','wa

Wszystkie krus'.vl]':- .;r:' :lp::łnialąCe wyma'gari dotyczących uziarnienla i właściwości podanych

w oc'lpclwiedlricb p,-,rikta'ch niniejszej Specyfikacji, Zostaną oilrzucone. Jeżeli kruszywa, nie

spełniające tvch ,ą}'ł.aigŁrń zostały wbucowane to będa. na polecenie Inspektora Nadzoru,

wymieniore prz'r'z \lirlftr-.nawcę na właściwe. na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek

dodatkclvu'vch k os-,:'tó'v ooniesionych prze;l' Zamawiaj ącego'

6.5.l ' Niewłaściv''e- cerjŁ!}' gę,]'letI\! aZ1le

Wszystkie pllł,'itr.ł11-'lie" Ji1rire wyltazuia większe odchy1enia ceclr g:onletrycznych od

określonych 'r'n ó.l 3 powinn1, byó naprar'ttor.e prz'e'z spulchnienir: lub zerwanie do

głębol<nśl:i r't'' nitiił."tiej 10 cm" wyrównanie i powtórne zagęszczenir:. Dodanie nowego

materi ałlr bez l1;ul ch n ! e.n i i. wykon arrej warstwv j est niedopu szczal ne.

6.5.2. Ni ewłaści lvł grtlbośii p' t1 blrriovly

Przecl łlr]L'iotr:ltr \Ą'rlkona\Ą/l]a Spf[l\Vclzi grtrbość Warstw w obecności Inspektora Nadzoru,

Z częstc,tliv,oś:ią 1lo,]'arrą lv tablicy w p. 6.4. Przynajmnie j w 507c otworów grubość warstw

powirnl b\/ć (-,l nirjnlniej .(lwtta projekttltvanej, a w Żac1nym otworze nierjorrriar grubości nie

może ]lvć ,ł,i,:ksz.),od 107i (poclbtrclclwa zasadnir:za) lub 15a/o (porlbur1o'wa pomocnicza i

ulepszone poclłoż':).

Jeżeli tviLr:ulrek *ęll '.;ę ]ę51 spełniony WYkonalvca wykona, na własny koszt, w obecności

lnspektr;ra h'adz.rx r: dcrlatkowe otwory w celu iclentyfikacji powierzchni wadliwych

pod wz1;1ęr1en' gr,lhtlśr:l.

Na wszystkich prlrr,,..rzchr,.iacłr wacl!iwyc'h pcd lłzględ.em grubości V/';lkonawca wykona

napli]\^,ę l]ocl1;l',inl,].,,,,,r,,, }?.oLlot)/ tt; w\/konLr\'\/ca wykcna ''a rvłallny l<osz.1 D'.r wykonaniu tych

Robót na.:tąpi {)()t.,{]\\,|1'', 1l;,;ltiar i C),]ena grubości Warstw]/, w-u wyżej podetl'lch zasad na koszt

Wykcnarł'cy

6.5.3. Niewłaści we zagęslzc'łenic podbudowy

Do oclbiorr] j ):];(i/'J 'e:,ia 
pt,c]budorły \Ą/ykonawcil przygCttlie i orze,J:itawi tabelaryczne

zectawi:lli(l ,, Vl'ti,l j''l,' Iad,rń wskaźnika zagęszczenia, WraZ z wartościami średrlinri d|a całego

odbieranego odr:itlkil y,yi<ol-lalle rra podstewie bieŻąr:ej kcntroli zagęszczcnll.

Na odcrrrkl'_'l'Ł 'lii: cr]L]t1 |A,'r.!,Chl rł'trna$źlti l:c. r'!o zagęs;lczenia podbuctolły naleŻy materiał

spr'lichnić i Ronotll 1-l,'.t',[(inł-','f .ł sposób ilaakceptowany pt'Zez Tnspektora J\',ad;łoru.

6.5.4. Niew|3(1- jvliL nc-śnłls;ć p<ldbudowy

Jeżeli llośnośr-t pcldili-i,ir_l',,.l\'br:cizt: mniejszll od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie

! Roboll, tliezt,l':tlle 41 l;lpc:llrlit:tri;i wyma._anej nośności' :.ulecone przez Ins1-'ektora Naclzoru, na

własny l<osz't

7. oBMIAR RoĘQ:!'
7.1. ogólne zasady tltlrłłiłrt-l p.'lfulit

ogólne zasady oŁ,niaru P.;ltlrji 1lrlill,l:i-- u' Specyfikacji DM.00'00.00. ''Wyrnagania ogólne' pkt.7'

7.2. Jednostka obmiarow ir

Jednostką obm j ał_':'-'.'' ą .j : s1' t-'.: l r i'' w lldratow y

jako warstwv kol.tstr ukc 1i z kruszywa

w Dokumetrta:"i Proit:ktrltvc' :'rc''-!iltl1'ch w

8. oDBIÓR RoBÓT
8.1. ogólne Zasady odlrjoru Rcblj''

odbiór poc1b,lr1rl*ł,., rii'l;i;;tvv',Llill,_ii..st na zasadach odbioru Robót zanikających i uiegającyclr zakryciu

oraz Ia zas;acł:lc:h tlcbic:_ t cl:r;(,:l;,'lł'egc ! kon.:owego okreś]r]nYch w Speclf'ikacii Technicznej

DM.00.00.0o''\^ivnlgllliił-, tłqólt.e" pkt. B.

I mr], wykonane.j podbuclowy (zlikwidowanego przełomu)

łaman:go o grubościach oraz uziaruieniu określonych

p. 1.3
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9. PoDS Tlrl t!\J!ĄjN'łi!J
9.!. o gólne ustalenia c{o t5' i:tlące p o'ds ta'tv płatn ości

ogólne usra]etria 11cltyuz'ące poclstaw płatności podano w Specyfikacji Technicznej DM.()0.00'00.

"WyrrraE:.ania ogcilrie 1. ').

9.2. Cena je'dn lstki vbiial:at'.-, u c;

Cena l meira k.ll;łlli']|'|'l,ego tm2l likwiclacji przełomu nawierzchni bitumicznei obejmuje:

- rozb,i.ll;ę is'tn r,ią,;:1 , -i',o'lir:l'zchni i poclbuclclwy oraz wykop do odpowiedniej .qłębokości,

- wvpeł,ri,:nk ,'flr:::*r11 lęrll37)l1trlem łama.nym (zgodnie z załoŻeniami wykonania podbudowy

z krusz'l,,r,a lr'L;lr lL'tegi., I

- przep1'()11,i.,c:łe :_'ił: )r.l5l j1 _1i''' i baclań określonych w Spec1,fikacji Technicznej;

- utrzymatrie pc]\j,I'jtałe] p,rcltludowy w czasie Robót.

1 0. PRZEPI-S'r-Z,]N'!"t'7 Ąll{i
1. P|I-El'J l3?]'].]nł'r rllr-,.czrlwa c1o njezwiazanvch i zwiazanych hydraulicznie materiałów

s{ss6',,,21p1r,-h ,', c!i 'I i:1,-'h budov'lanych i budownictwie drogowym

2. PN-B-C}44-B1 fir'-lnty bltdowlane. Bzrdania próbel< gruntu

3. PN-B-067 1zł-l2. Krl.,s.ryuill lniner'-rlne. Bacania. oznar:zarLie zawartości zalieczyszczeń obcych

4. PN-EN C):,3-l.1t|f]ll i-]:lrliri:ia geometryczrlych właściwości kruszyw. ()znaczante składu ziarnowego.

Metocia Przesiewl nii.

5. PN B {'|(l7 |4-16 r("L.u ywa lriineralne' Badania. C)znaczanie kształtu ziarn

6. PN-E-0ó7l4_'" Krt,il ]v\Ą'l] minerAlne. Barjania. ozna'czanie wllgotności

7. PN-B-i'lrr7]4-18 ("l ii IY'Vlt minera]ne' Bada'nia. oznaczanie nasiąk]iwości

8. PN-ts-| 67 l4- 1 a K:'Lrl z'l.,vl' lninerlllne. Betcjania. oznaczanie mrozoodpornośr:i metodą bezpośrednią

9. PN-B-/'|{l7 'l'-?.(, K,,;ą-lYv,'l nlner3-lne. Eaca-r,lia. ()znacza'nle zi,wa..tości zanjeczyszczeń organicznych

10. PN-B 067l1 )c l<.r1.;.''1,7y,;1 mineralne. Birdania. oznaczanie zawartości sia'rki metodą bromową

I 1. PN-B 061l4-31 K-i szvwe mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

12. PN-B_{)(r-14_r9, x<.l',l,lz''\,r't,ll l-.jner:lne. B;d''tnia oznaczanie rozpadu żelazarvego

13. PN-B_r.)6 ] l/+ ,].) bitltqzVr,t'a l'''ineralne. Ba'rl'.tnia oznaczatrie ścieralności w bębnie Los Angeles

l4.BN 6L.''l3!''3l ill i''tcll sa'no,:hodowe.azreczaniewskaźnikapiaskowego
15 PN-_i.()2:lr]5:i!ł9b i)r1r5'i 5,aq'J1;ghor1owe. ]:lrlbot)' zienrne' Wvnragania i badania.

16. BNT ót]'893 i-ł).{ DrotIi sa'ł.ł,:lrocjowe. Porłiarrówności nawierzchni plancgr_afem iłatą

.- l7. BN-70i Bq: l 0ń ł',rnqi sanrochodo,łe. Pomiar ugięć podatrrych ugięciomier'.zem belkowym

18. BN-77/893 1- l2 Oz'-,tc z3rlie wskaźnika Za]ęszc7cr'la grtlntLl

19. Ktrt:iic',!i l7l]{)\: iCir 1 ,,l;tl'lkc!i nalvierzchr;i podatnych l półsztywnych. TRt'iM - Warszawa l997.

20' Ini;l,',l].::_ii Birl.al'i vł,lłoża (iruntotvego tslrdowli Drogowych i Mostowyr''l - GDDP 1998 (częśćŻ

za!ąc łlll'<



Dg i'j.!.]_
D.04.08.01. wl.tąo vtmrr$E PóngUDoWY MIEsZANKAMI MINERALNo-ASFALTowYMI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przeclmiotem nirriej:;zej SST są wymagania dotyczące wykonarria i odbioru robót związanych z

wykonarriem wvrólłn:'nia podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi d]a zadań:

- Rem:qi cl'cgi gin',rr,,,1 nr 361093T Rataje Słupskle,,Jeziórko'' od km 0+000 do km 0+536,

-R]m()-ll,rc.'tt3 1ł,'l.l't.ł'.' Si'l:zl",1w - Bi'Lnktr'3ó1044Todilnr0+001 do]<nl l+1 5C.

1.2. Zakrr:s stosow ani'a SS'T

Niniejsla SST jest stosou,'ana jako Dokument Przetargowy pTLł zlecaniu i realizacji Robót

wYmi:nionYch iv P. I'r .

1.3. Zakres rłIlót. oł'.i;tJ'.'l|,t :lST

Rob<r1,,. '< (.l .1i.'' 'L.)+-i.'7 Si- llle.jr:uji 'ł's.'''.stkie CZ.lnnoli('i nlajl,::e nr cclu v'vtr.onanie wyrównania

podbuclo'ły lub isttlieiącej nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi.

\- 1.4. określęnia po,lstnvtlu'e
1.4. l. Y/arl;trva t,',,;'ii |i'.-] a\Ą/cza - t^/arstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej warstwie w celu

wyrórvnanitr jlj nie :ri';, noś:l rr' profi|tl podhiŻnym l poplzecznym'

l.4.2' F,ł:,"l,tlrlr' ,,ll r i_:l.ia są zgoclne z obowiązującymi, odpowiednirni polskimi normami i z

defirir:;r,ti .,'.': ,i,,.t 
'', \ :i'T Dl'lr 00.C0.00 .,Wymag.tnia i:gilne" ?r,'.2 w' SST D.0-5.03.05a

,,Nalł,ie:rz;hnlii z trr:lr,l,-i as1'll]iolvego'' pl<t l .4.

1.5. ogóln':'[','lllir'l8!lllta ilt't1,lczące robót
ogrllr.e \,,,/łlt]:ll]:.. :1otycll1ce ro'cót poda;lo w SST DM.00'00.00,,Wymagania ogólne'' pkt l.5.

2. MATERTI,LY
2.1. ogólh,: 1"i J lJ'i'-:] L,: j ' c',';iL]*' t. lf.el'iałór'l

ogólre 
'',, 

vtni,.r;1ii :1:lt.'c;:i lc ma|eriałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST

DM.00'00'0C ,'\\ry;lr::alłia ogólne'' pkt 2'

2.2.Knrczy'rt11'

Do mieszal;.]t min,:ri'l'r|}_astnllov/ych na u'al'stwy wyrównawcze, wykonywanych i wbudowywanych

ną {ir)l 1.r. , it1l-.i; l, l ll'Wź-lć kruszywa spełnlające wymagania określone w SST D.05.03.05a

,,Nair,'i :i'.: -' ' ' i , ',:"'1 t'r:3'1" 
^ll;t 

1'l

2.3. Wypełriiar-::

Do mi )sZi],:.,' ,rj .r.rLlnl:_a5fr1;olłiyclt na WarStWy wyrównawcZe na\eŻy StoSoWaó wypełniacz wapienny

spełri:,;l1ci,W'\/ : :g]-1:| ;lcd:ne rv SST D.0_5'03.0_5a,,Nawierzchnia z betonlr ;sfaltowego" pktŻ.

2.4. Lepisrcr,,r
Lepis;,c.:'r i-,' ! ,' ; 'r, '','rllgaltia l']:reślone u' S-sT D'05.03.05zr ..Nawierzchnia z betonu

asfal lorvc:.:'-," ?',.', 2

2.5. Skład'c,'1,\I?'l iii-,l'lt l r: :i i,i' ł'

Dostatr,1, i sjtł.l '',.,l': ll , kn'';zy\'l, v'ypełniaczy i Iepiszcz-a por'vinny byri lgodne z wymaganiami

okreś1on1-rl v,'ljST ]-\ 3_{.C3,.05a ',Nau'ierzc1rnia z betonu asfaltowego" pkt2.
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3. SPRZET
3.1'. ogólne wymagania citrtvcz'1ca s;pr'zętu

ogólne Wymagal-rlil tic]ty\-'Z4_c \l)rZętu podano w SST DM.00.00.00,,Wynragania ogólne'' pkt 3.

3.2. Sprzęt do wy'korrania rribói
Sprzęt do wykclnatlia warstw w5'r(llvtlawczycll z mieszanek ininetalno-asfaltowycil został określony w

SST D.0-5.0i.{l5ia,.lrrarvierzcirnia z be[onu aslaltowego" pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. ogólne wyrrlarg,l r l i a'il :l l'",' t;;u 1 lc tl'alruporttl

ogólne Wymagall1a dotyczące tfanSpoltu poclano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 4.

4.2. Transport n l gfel'i ałólr
Transport k.;ls:z'[.li, \i'] i].]ł.'li.t]Za , lepiszcza Po\Vil_|ien spełniaÓ wyma_uania określone W SST

D.05.03.05a,,l'trrivierzchlrld t- D3tonr.l trsfaltowego",Dkt 4.

4.3. Transport mies:zilfilk i " l iłr* rzI n'n-3.,faltolvej

Transport nlie,szailki nl'ller:tlnłl-a.sfaltowej powinii:n spełniac wymagania określone w SST D.05.03.0_5a

,,NawierzchliaL z h.:łt l_' i , i-l]towcgo'' pkt 4.

5. WYKoNANIĘB0":$T
5.1. ogólne zasadv t,l'-i,];ołLtllłilu t o.;l,jt

ogólne zasaĄY iv.'l'0ł.l-l' 1r, ' 1'|i'i. pc.,:iłtt'o w SST DN,{.00'00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 5.

5.2. Proj ektowanie r,tir--sr,a n, : [<.,irr ilr eraln o - aslialto w5'6fu

Zasady proj,,ktt,l,: 'i: ' !c .łanell' mineralno-asfaltowych Są określone w SST D.0_5'03.05a

,,Nawierzchniar z t c'aoiirl a-sl'a:tow,:1ro" pl<t -5.

5.3. Produkcja tllies':l;-ll,'' '',i l j . l,:r-łliłurmicznej

Zasady pror1,rl'::ji. ,|1;:i,1ł ', . s]'llldnikórv i ich rnleszatria są okreslone W SST D.0_5.03.05a

,,Nawierzr:hni!L l.i:"t) I f l f,t trw':c":lr.t "-{.

5.4. Zarób próhll''
Zasady wykoranir l',rrlrnia ;,td,-rnl vr SST D.05.03.0-5a,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego" pkt 5.

5.5. Przygotolł,i. ' .:l 1_,, 
'' i. r)i , ' l' ,i, '' nbu,lotr'; pod wyrównanie profilu masą mineralno-

asfaltową
Przed przrl,'f:r.-"-'.''n ''r_ ',!ł31,'''''11in wyrównania poprzecznego i podłuznego powierzchnia

podbudowi' p'l-',łi;ll'r zo:1'i j o(:,'.--':ł''1-CZon.-,' z 1uźnego kruszywa, piasku oraz skropiona bitumem.

Warunki 'l'1'(r:n''l_'' t),'- \,' ;;-CZe .'iŹl i skropienia podbudowy podane Są W SST D.04.03.0l

,,Oczy szc:t o'- i :.' i sl ll li i : tti (: ., 1 l:lt' i k o i. t';tt'ukcyj n1 ch".

5.6.Układaniei, -;'1.!1.: i_)', ]- 1| r;' ",'-':fv'lr:,vczcj
Minimalna gi'LLbcść 'ł'J1':]t"'}/'' .,y1lr j'lin'r\VCzej uzal:',Żniona jest od grubości krullzywa w mieszance.

Największ; i,'\/- ] '' ,:'. ] '-::1.''''] lli: po'łinien 1lrzekraczać 0,-5 grubości ukłłrtLarre.i warstwy. Przed

przystąplenicll'l :1rl "]<1'.a]:lt'i 'r lli 'l -_1'|v1i l-''yrównrviczej Wykonawca potvinien -rł'1'znaczyć nitveletę

układanej --':irsl\'']' ll zr1] ' l (.:;l-i.l'','trzi poclbudov'r, lub jej osi za pornocą stalowej linki, po której

przesuwa s;: r''llń l']; ' '_;.l'--'l ,'1 pil l-i;'ującelgl ukła'la"ką.
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Maksy'rnalrra giullcśc uli.1adall-j warstwy wyrówllawczej nie powinna przekraczać 8 cm. Przy grubości
prze,<rac'.a;ąr;;j 8 r:i', \'l[|]ii'1r;,lę wyrównawczą na7eŻy wvkonać w dwu Jub więcej warstwach nie
przekraczającr'ch oc Ć do 8 cm'

"'_ Warst'\'ę "Vjlóv'ina\\i-lą riklacla się według zasad określonych w SST D.05.03'05a-,,Nawierzchnia
z betcnu asia,t'.rive ;,1" p,rt 5.

Zagęszczenie WarstW)' wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i
wbur]r.'lv:irr(jj ._,-i g.'];;r:u r:dŁ1lr,i'2 się wedltrg zasad podanych w SST D.05'03.05a,'Nawierzchnia
z betoutr a'fi.. i,: ,rr3c" plrt I

Ze wz';1ięd'i il,l ;': rli,:r'ril l]i'iltll]śi Zagęl,Zczan(j rvarsfwy wyrówna\Ą/czej W1'kcl.ilwca robót, na podstawie
przep"..llr'łtl,]()ll'ych ,,t il_-, ;..'iizedstawi InŹynierowi do akceptacji sposób zagęszczania warstw
wyrćrł'na'ł'c..r'::I lr'' rr1ezi'c,,ir:i od ich grubcści.

5.7. Utrzymanie wy:ótvlrar'"ej podbudowy
Wyk_on ..,',',:: je ,1 .;ł1' l.i 'rl;lz .1n'1'za ''rtrzymltltie wyrównanej podbudowy lłe właściwym stanie, aż do
czastl trłlicł'li i-].'l ll,,'- następnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy
Wyl;cllatł''-l,ir jr-_'111- ,: !(',l, :t vlł2sny

6.1. ogólne zasar)y }lcntrcJi jakości robót
ogóhł 

']l|]1c 
l ].',ll,1-l';]i ;akoici ';otlćlt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 6.

ó.2. Badarin ;r :lcc tr'l"ZJll]tł Ji']li|]i}:l rlo rtrłrót
Przed 'l'i--':tpj '_:r]i'. r!:l _,l'ót W1'konawca powinien Wykonaó badanl: zgodnie z ustaleniami

zavlaft]'l'li l'l 5ST :}.3_5.03.05a ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego'' pkt 6, w zakresie obejmującym
badllri"l rĄ'1Ill\ 'e l:'c' :_lt ll rriŹ;j walstwy ścieralnej.

6.3. Badzrnia m c:nlir. 'c\i1
Częstotliwośi. rl i; ]'''._,],, '__'-idań i pomialów w czasie tvykonywania pcdbudowy podano w SST
D.0: ni 0i I .,1,i.,', 

: '.i't. '-;- , b,:c'rit :.slaltowego" pkt 6.

6.4.Wyrnaga-'rił ł!tt;'c:lĘf; t,:ch gi]trnetrycznych rvykonanego wyrównania podbudowy
Częstc1l:,ł.'i'i ł'l-' ''ł-łl,.l'i 1l;nliarórv dotyczących cech geometrycznych wykonanego wyrównania

\- powinn), byi ;3cc1ł'r: l ol,.:e,ślonynli rv SST D'05.03.05a,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego'' pkt 6.

7. oBMI'\F I'{ĘĆ:
7.1. ogólrl i'ił_]lliJi ,,Łl-'., 

' i' ;'r,[rót

ogólne zas:l'1'' l'lll'tiltl; rr'o,1] ilocano w SST DM.00.00.00,,Wymagania ogó1ne'' pkt 7.

7,2. Jednąsi1,*,11!;'{'' ,'l.1';r :,

JednostJta ob ł, r '. ,"; j . s l t (tl'l r) u'bLldow:rnej mieszanki mineralno-asf altowej.

8. oDBIQ:B.'[1.Qłć::.
8.1. ogó{,:'.: L:ri. :' . _]' ' 't. i;'_ 1i

ogó1-: ' l'' :"]' . ', l' : : rll ! l]]łl,/j: i 'r,J e'nr lr, SST DM.00.00.00 ,.Wyma-zania ogólr:" pkt 8.

Robot1' tLz.nt1e '''i z,l ,ł ',l(.]C'.-i'e zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 'łyłnaganiami Inżyniera,
jeżcli i,s;l'':"'','r,'," 'r1'ii:-:t'li.niazzachorvaniemtolerancji wedługpkt6daływyniki pozytywne.

8.2. odbiór rolłót rg;rl[t:'j:illt,ch i ulegających zakryciu
Rob.l: '7 ':l ," - l t .-. v.','],.l'lan]e ln wyrównania podbudowy należądo robót ulegających zakryciu. Zasady
icł ,','1L'i_ 

'' 
' '.1 -,' ;_::l : ', !'ST DM.00.00'00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 8.2.
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9. PoDSTAWA I,ŁATNOSCI
9.1. ogólne ustalenia dotyczące prrtlstawy płatlrości

ogólne u-s!ąterlią dot. podstawy1lłaLnclści podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykontinia i :cly' .łyrównania podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową obejmuje:

prace pol.nralovve I roDoiy przygotowawcze,

- oznakov . tri l rtr'r,,..

- dostarc;l'':r]e lllir['e:iał1, w

- wyprocltrlto'łanie :'nie:tiz,iutk- ;rr irre'ra]no-asfaltowej,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- posmar'_,''Vtll : 8.i'r4(])'ll] Dltun1em krawędzi urządzeń obcych,

- oczysl('',::ll'i o i .li:;lI-l'i,:-litl pcrJłllza,

- rozścieictiit. l r.'i:ęSzt:Zl-il'L illle ijzanl''i zgodnie zzałoŻonymi spadkami i profilem,
_ przepro\,ł,l-lenl. ,:;;mialów iŁladań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

.- 10.PRZBPISY Zi^/nli.Ii]Ąi 1l

Normy i przepisy '.'ViąZ]-|: Z \v5l[6n3nien wyrównania podbudowy mieszankami mineralno-

asfaltow;,'rii 'l,i'ifl4'.1 l.-'i)ll'.i i r1lfu1d6y71,,uyanymi na- gorąco są podane w D.05'03.05a,,Nawierzchnta
z betonu Ll;|'l]l'',l' ;. łi', pl;t 1 3



1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
, Przedmiotenr niniejszej STWioRts są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót zwtązanych

z wykonaniem Warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego dla zadań:

- Rernont ctrrołi gminnej nr' _36l093T Rataje Słupskie ,,Jeziórko'' od km 0+000 do km 0+536'

- Remort dr-,,]' tln:inl-'l1 |lrocz}'-órł _ Bank nr 36l044T od km 0+000 do km l+4_5()'

1.2. Zakr e s stosowania STWiORB
STWiORB jest s1o:':iianalako Dokument Przetargowy przy

wP. 1.1.

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych

1'.3. Zakres Robót obiętvch STwioRB
Robot),' il_ttil'yt:h f 1|rlr.'zl' STwioRB obejmują wszystkie czynności mające na ce]tt wykonanie warstwy

ścieralnej wg PN-EN 1310B-l [47] i WT-z Nawierzchnie asfaltowe 2919 |651 z mieszanki mineralno-

asfaltor,vej.

1.4. określenia podstawolve

l.4. l . Nawierzchnia - konstnrkc.ja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i

rozkłaclania lb,--iażcń od ruchtl pojazdów na podłoże'

l.4'2. Wlrrstrvr lścieraln11 -_ 11ćl.'nl \VarStV/a navlierzchrti będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami

pojazclóu'.

1.4.3. Mieszanka mjneralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw tlepiszcza asfaltowego'

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - określenie mieszanki mineralno-asfaltowei ze względu

na najrł,iększ./ V/.'miar kruszywa D, np. wymiar 16, ŻŻ|lb 3Ż.

1.4.5' Betcn asfaltowy - mie-qzlanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o l-Lziarnieniu ciągłym lub

nieciągłym t$'orzv stru'ktllrę u'zajemnie klinującą się'

1 .4.6' l]ziarnienre - sliład z;a.rnowy kruszywa" wyrażony W procentach masy z'laren przechodzących

przez ,li<reślon)/ ,'jes[av/ Slt.

l.4.7. Kategoria ruchu - obcia-żei-rie drogi ruchem samochodowym, wyraŹone w osiach obliczeniowych

(100 kN wg .,K.atalotlu t1,powych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywrrych'' GDDP-IBDiM

t68l
l.4.8. Wymiar kr:LLszywtl - \Ą,ię|kość z'iarenkruszywa, określona przez clolny (<1) i górny (D) wymiar

sita.

1.4.9' ]śstrslz1711161 .:pg1le- - krl-l';zvwo z, ziaren o wymiarze: D -< 45 mm oraz d > 2 mm'

1.4.1a |(1y5711'17''6 drr;tltte - krilszywo z ziareno wymiarze: D < 2 mm, którego większa częśó pozostaje

na sicie 0"063 nm
l .4. l l . Pył - krrrr,z- t\I)o 7' 7'nrę\1prz-echodząc ych prz'ez sito 0'063 mm'

1.4.l2.Wypeinia,:z - kruszyr,,,o, którego większa częśc przechodzi przez Sito 0,063 mnl' (Wypełniacz

miesz-atly - krtls;zyrłlo, które. sliłada się z w-r,pełniacza pocho dzeniamineralnego i wodorotlenku

wapnia Wypefuiacz dc.datrY - wypełniacz pochodzenia mineralnego' wyprodukowany oddzielnie)'

\.4'13' Katiorto,r,i, eiłruls:a tsfirlto,łir - emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładrrnki cząstkom

zd.7sporgcr, ".):l 
1'.!'lr iI'rf ;r. ltu .

1.5. ogólne Wym]łg,jnia r'lof.yczace Robót

Pozostałe okr:.śienia prrjane rv niniejszej STwioRB są zgodne z normami' \\)/tycznymi i określeniami

podanvmi w S'l'\\/iORl] DN{.00.00.00' ,,Wvmagania ogólne'' pkt l.5.
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2. MATERIAŁj
2.1. ogólne zasady dotyczące materiałów

ogólne zasacJyt rJotyc.zac't mate riałóv,z podano w STWioRB DM.00.00.00' ''Wymagania ogólne" pkt' Ż.

Z.Z.Lepiszczaasfall:owe "

Należy stosowaó asfaltil drogowe wg PN-EN 12591 |21) lub polimeroasfalty wg PN_EN 140Ż3 |59l-

Rodzaje stosrlvlanYch Ieniszcz asfaltowych podano w tablicy l. oprócz lepiszcz wymienionych w

tablicy l n-tożna Stosoil,ac inr'e leyiszcza nienormowe według aprobat technicznych.

Tablica 1.Zal<',::ane lepiszcza- rsfltltrlrłcgo clo warstwy ścieralne.j z betonu asfaltowego

Kategoria 
Iruchu I ACS

AC5S ACsS.KR1 - KR2 .s0/70. 70/100

I Wielorodzajowy 50/70

Asfalty drogowe powinny spełniać Wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania r',obęc aslirltórł' drogowych wg PN'EN l259I L21)

Metoda
badania

Rodzaj asfaltr-r

',ńiŁĄS(]IWOSCI OBLIGATORYJNE
r).r mm I pN-nN t426l2ll

OC PN-EN 1421 l22l
PN-EN 225921621

Zawartość sk] :l,Jl i ikótv

rozpuszc'łahl,v,:h 
'

nie mniej niz
PN-Ei{ 12592l28l

Zm\ała l :]Źtij\; po staizen: u

(ubytek iLrb prz.yrost ),

nie vlięce3 nrŻ

t/c rntm I Px-Ptrl i2601-l L31l

Pozostala l)trrrctrle ia frr PN-EN 14261211

starzerii rr' nte''tlltĘ-Ł.----]--

_.. _._:.__ 
-1___---WŁ. A S L]IW o Ś cl s ppc;ł-I-Nn ]<nłlow B

Zawatl',osć p'lLrafirry. I PN-EN 12606-1 [30]

Wzrclst tt'nlp. rniel nienia PN-EN t421122)

po starzell'tl, rl]e Vr'lęceJ nlZ
oc I PN-EN 12593 [29]Tempe rat ura łarni i',vos-'r']i

Fraassa. nie wlęce' lriz

Składowanie asfalt'.l drogorł'eio pc'wilrno się odb1 r,vaó w zbiornikach, wykluczających zanieczyszczente

asfaltu i vlyposa;lctl1,ch W ]ystem grzewczy pośredni (bez kontaktu asfa]tu z przewodami

grzewczynu). Zbiilrnijc' t'otloczy olaczarki powinien być izolowany termi.cznie, posiadaó automatyczny

System $fZC\łlr)Z\ z tcrle i_atlc.i3 t _5oC oraz układ cyrkulacji asfa|ttr.

Gatunek lepiszcza
polimeroasfaltasfalt drogowy

Tempct'aruta zapl o, ru,

nie nlniel uiz
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2.3. Krusz}"n'ł',r

Do warstu'y ścjt,llllne.i . beirl:ll't asfaltowego należy StoSoWaó kruszywo według PN-EN 13043 |44l l

WT-i liruszy';!a 2(], l(l [6z1l. obejmujące krrtszywo grube , kruszywo drobne iwypełniacz. Kruszywa
powilu'ly spełniari Wymagania podane w wT-l Kruszywa 20l0 - tablica 12. )3, 14, l _5.

Skłaclowanit) l..lilsz)/\Vil powinno slę odbywać W warunkach 'zabez''piecz'ających je przed
zanier:zryszt'.eT13m i zmie:szaniem z kruszywc-m o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoze
skłatlcvlisl.a lnusi br'ć rórvtle, Lltwardzone iodwodnione. Składowanie.;vypełniacza powinno się
odb1'rt':ć w silr'-llr:,'l rł'/PoS;)ZotlYch w urządzenia do aeracji.

2.4. Środr:k a.nhe z1'i łr.l

W celLr 1]c].lr:-l\'/V t16l1ii111'1'1721'lvla fizvkor''hc'ilic;lnego lepiszcza asfaltowego i l.rusł-vwa, gwarantującegcl
odpo,ł'ietlnią i]i'{y'_"Z:'|nośil (':dhezję) lepis zcza do l<ruszyrva i odpornol;ć nlieszanki mineralno-
asfaltowej na łlziałai'r'e wcldv, można Zastosowaó środek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary
ktus;:r'rł't,-]tpi..ł'.:rc wartość prz)/rjzepnoś;i określorra według PN-EN l2.691-l1 [34], metoda C
wytlosiia Itl n,ł'i'1','r 'e''i 3117.

Srodek itilhezyit'i, łlo',,,':nietl rldpowiarlaó wymaganioln określonym p'|'Zez oroducełlta. Składowanie
środk,i ;1l|9atijn:gC' jt':st drlzv,,o]one tvlko rv oryginalnych opakowaniach. \,i/ warunkach określonych
prze i{ pr(l(lucerlt '.

2.5. Materiat]' cJo usr,:zeiglir:lr,ia połączeń i |rralł'cdzi
Do ,.lszclelłrit:ni;' 1-161}36zeń fecl.no|oqiczn]zch tj. ,'łączy podłużnych i poprzecznych z tego Samego

malęriahl lr'1'kli -1'rvalri]go w róŻnvm czasie oraz spoin stanowiących połączeni a róŻnych materiałów,
na1r:.Ży sI :lsor,r,'l;r, i__',1{l]l':?ł),t';l'lloplastyczne. jak t'aśmy bitumiczno-kallczukow1lgh według norm lub
aprc'błŁ t1 

'-']11i 1 .1l11r;}1

Grubość lł.r i-':l_i l ljtl tel rrtopl asiYt Zilego do spoinv powin na wyn osi ć:

- nie rnniei ttlz Ii, nltn ni'zy gl'ubości tvarstwv technologicznej clo 2'_5 crn,
- nie rlriqj ni;i l'i ]'nl._ ]'ly g,'Uboś.i urarst\ł/y tt-.chnologicznej większej niż 2._5 crn.
Składował-']ę rrłtel_ilłóv't-ermoplasfycznycY jest clozwolone tylko W clr1rginn] nych opakowaniach

prodrlct lltłt 1a1 'a''r '1i;1]1ąi''h oltręślon-vch rv aprobacie technicznej.
Do trszczr:lllitni'. lt'l',,i,:'.lzi 'i'il*ttwy lub nołączenia warstwy asfaltorł,ej z lrządzeniami obcymi w

na'ułlierzcLrj lilh ja rł;-ranjcza.jąc_ymi nalezy stosclwać asfalt drogowy Wg F'N-EN 1Ż591 [Ż1l, asfalt
ITlo{lvf11';1'1''111,tl'' rltllin-icrami trl,1 PN-EN 140?3 [_59l ,,metocla na gorąco''' Drlpuszcza się inne rodzaje
lepisrcze \i'f r,r-.ir'[.] 1un aprobat technicznych

2.6. Materi łŁ,,, c r\ złn zElrłi a tl ars'!.tv kc'nstrukcji
Do 7ltął::lalliŹi u,'iIst'r\' k"onst'ull.r,ji nawierzr:I-.ni należ:y stosować kationowe emulsje asfaltowe lub

katiot-,otł'r: enll- i ]j l_l.ldvtrikov'ane poli:nerami wedhrg STWiORB 0rt'03.0l . ,.Oczyszczenie i
skro qi'_:lie WL--*( : lń l<r n.;trttk c,,' i ni,ch".

3. sPRZ4j[
3.1. ogólne lv'r'nłag*nia d,'ltycz4ce spnzętu

ogólle t^l'y'j.a.]illl:l rlłj'y1 7'31;ę sprzetu poda"o w STWioRB D-M-00.00.00,,Wymagania ogólne'' pkt 3'
3.2. Sprzęt stDli{)l',/arl]' t o v''r,,konl-.tl jia rolrót

Przy t' \l[''onyWii,ljL lclh'i: \Ą''1,lołlt,,ł,ca w zl]eżności od potrzeb, powinien wykazaó się moŹliwością
korz1'.1''1n;' Ze ;.]'i;]'?ttl "'ri!'1.lir.',llilnego clo przyjętei rnetody robót, jak:

v1l_i'lr_: łnia irlt:-cz'arka) o mieszanilt cyklicznym 1ub ciągłyrn, Z automatycZllym komputerowym
i['Jro\'\'aniert Ptcrlukcj;. do w.vtwarzania lnieszanek mineralno-asfaltowych,
rllr}31]l1]r" '.11'i';1, j;'i1y';i, z e lekfrrliczllyłn sterclwaniem równości ukłaclarre.] warstwy,
::k:'air alke
'tl,';J;ę rli1 l1 ?l3 gł'l1'Ii-.
r'.1;'lt'1";ri-
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- SZcZotki 1I?ch ?nr i]7ll'- 1{ tlh i ]l' e' f:Za(| /-e!'\1a CZ )"';ZCZące'

samochc,rl;,\3itir,'}'1Źtd{-)\-\IC7.\:,zprzykryciembrezenl.owym1ubternrosamt,

sprzet':lroblll

4. TRANSPORT
4. 1. o gólne zasad 3' f! G t\'r] i:.'., :'(: ti'' rł :ipoo'f uL

ogólne771c;1r1.',l.llt-,lz'l,--,.*r'i].ll.]pol.:llnodanowS.1WioRBDM'00.00'00.''Wymaganiaogólne''pkt.4.

4.2. Transport m iłtr: lci :łłóry

Asfalt i pi,.lir-.elttllr.;falt naleŻj, prz't:wozić \łr cysternach kolejowych ]ub samochodach izolowanych i

zaopatrzol'lych u' urz.ąrlzenia umoziiwiające pośrednie ogrzewanie oraz w ZaWoIy Spustowe'

Kruszywa i.oz]la prre,,,,,ozi j dowoln;,'rni środkami tlanspońu, w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczysrczenię]' :'.tł.i::, '''ltllen l innymi materiałami i nadniernym zawilgocenie m'

Wypełniacz n:'ie::v ll':ęi''l':'ii'l \'\/ iposób ch:_clqiąr:) go pr;łed zawilgocenieln' zbrylenienr i

zanieczyszcz.en1crt. ''\'vpci -rruz 1Ll;renr powrtrieir byc przewożony w odpowieclnich cysternach

przystoSo1I'?n;ich llcl piZt)'Vl/t-',:ltl mziteriałórł' sypkich. umoŹiiwiających rozładtlnek prreumatyCZny'

Emulsjaasfaltr.,.ł'alrttlŹcll:l.''ótra]]Spc)rt0wanaW,łłmkniE:tychcysternaclr,autocysternach,beczkachi
innych o'i?kotł,:]i']t6i-, 11l'l t',,'arut:!llem Że nje br;clą koroclowały pod wpływem tmulsii inie będą

powodou'ałv iej rozp.rr1rr. (i';stetłl;'po',ł'tllry byó \vyposazone tv przegrody' Nie naleŹy używaó do

transportu i;t;11<q1r',21'1: l !:.t,l,]', lekk.]r:h (rncze zal;horJzió wydzielanie wodoru ig''oźba wybuchu przy

emulsjach cł 1Fi i złi.

Mieszankę l;Lit.ltlłi.lltcr,;i.lii.l"'? 1li'.lcŻl, rJo,ilozić nł budotł,ę pojazdanli Sarl:l',v)z|ądgwcZyml w

zależności r1r| r,-:,:1ępl.1 l{']o{]t lrot].]Z3S tl_ansoortl i pttstoju przed wbLrclowaniem nieszanka powinna

byćZabe.ł'ł,;,e,,:.łr.la:)ir1c']lstigllięciemidclpł-1l,'łerlpowietrza(przezprz-',krycie,pojemniki
termoizollr:yne 1-15 t).rl'71:'l"r'.ine itc.).Waruntr:i i czas tran:rpoltu mieszanki' od produkcji do

wbudowanllt, prllvinn r ;1.i1;;,ł,pi1li utr;rymanie f.emperatl\ry w wymaganym prz'edziale' Powierzchnie

pojemnikri,l' ttŻ'"vl''].'l''.ł' ]r' lr, lllportl-i mtesłanki nowinny byó CZ;l31g' a r]rl zwilŻania tych

powierzchłll ]'1'1 )71l.t tt.,:r,,vł-ć tvlxcl śrotlki antyadhczy.jne niewpływające szkodliwie na mieszankę'

s. WYKONA NI lE-,R.{,1 !1?:[
5. 1. o gólne zaslj y r'r'Yilr łna otj :l ]? olró't

ogólne zasll,l'-r, uiYkottl'tlił,l F'r.Ąilt nł;clttrcr w STV/ioRB D\4.00.00.00. 'Wymaganizr ogólne'' pkt' 5'

5.2. Projektowalt ie x1iPlił]ąi: Łli rni il:r:lll'rt_"qsfaltowej

Przed przy'stlirlltłit:,li iLl rllL:ó1 łV\'il.(l{]au/Ca r]cstarczv Inspel''torou'i Na'Jzcru do akceptacji projekt

składu mieL''l:lirki l:'iir -i:t"] 'i i']Sf,ź]li-(]',i/e,.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz lnlnimalna zawartośó

leptszcz;l, T: tłrl l, 'c :''l 
'ł tilLl1ir: \' !|

Jeżeli stosolrll,ta l-'s,f. ,.|li.l],lt,ka krrtszywa drotlnego niełamanego i łamanego, to należy przyJąc

proporcjękirll;..V'ł,;]ł:':l-tllll::.llollielrllani3ocollllmliiej50/50'
Wymagane właściwośr:i mics'liltrki l-ninera]no-asfa1towej podane są w tablicy 6'

til,, ,:l:.'i, r:, l-,l'aZ zarval'tość |episzcza r1o betonu asfaltov'eso clo i'ł'łr'sl'wy ścieralnej dla

i'trr:hu KR I -Ki<.2 [65]

Ą 
^Ę 

c\/\( -'r)
,lro(r ł ui

AC 8S ACI IS
od do od do

100
-+- 100 90 r00

r 0:l 90 r00 l0 90

/0 90

'ł5 65 3C s5

8 )r\ 8 20
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rni:rinlril'l

6,0 l1 6 12,0 5 12,0

B nrin6 0 B min.5.8 B,.n5(t

Tablica 5' W1'rlagar;il wJa r:lrvości mieszanki mine!'alno-asfaltowej do warstwy ścieralne-j' dla ruchu KRl + KR2

Zawłrtcś;

\Ą'olnych

I Wol,re
pr1e:]ir Że llje

I 
u,v1-'{:} ii:rne

Ie1ri s,rc z e,nr

7i:.\]ł arL -',5t.

'rłolr,yclr

p(ze irl'/e f
f'i!l]t_:s,łźlr

l rli I la]iźilne

ft,ipori-,os j

, d;liałiitlic',ł

'1 
{-l.1 i:,iirc 1 ,r

\,\' :aal.,ci I

I Warunki
\łoŚU izagesi:czania

I rł1g ['N-EN

I I -r t{rR-20

I [. t[3i

Metoda i warunki

badzrnia

AC5S A138S ACI S

PN-EN t2691-8 1331,
p.4

Tmin I 0

Tmax-l 0

V,nrn l.o

L',-.u^3.0

Zlnin l-0

7max3-o

(-. !.1 u,-,iirni|ii ' PN-_jIi'2ń)]-3 l.l.1l,
e. lxiir)re p.5
Llal{:','.4-llil,i

v FB,,,;,,75

vFB,,,;,,e1

Y 
" 

5,r,,,,;1

\,-F8,,,1,,'11

v F 8,,,1,,75

vF8,,,1,,91

r C. ,.2,"oiiani.tI e, -x)\i
Ce LlLliLliZCi,

I

i'l'-El'{ t269'i-12

,-.1 - ,,,riiani [-r5 l'
j nA - . _ '-. pl'rechowywante w

e. lx l5ł'tlJr 4t)"C z jednym' udi:rr.eri ,

l I c)'klelT Za'rnraŻania,

badanio w 25oC

ljcn3 pfoc.di-i.ę i/edat1ia odpo'..rości na działanie
r-lir<u I

PN-EN i2697-8 [33],
p.5

lrsReo

vodl/ podano

vMA,,i,1,1 V,Ą4A,,.,1,,14

lrsReo

wr-2 20

lrsReo

[6-s]

VMA,,1,1q

5.3. WytwarzŁ lł}e |.r.ri esZź}n k! rni rerl lno-asl|altowej
Mieszankę n]incralno-as1'altovltt \aleŻy wytwarzac na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i urządzeń

dozo'wanie. Dodgrzewallia i mleszania sl<łircinikó.vł oraz przechoWywania gotowej mieszanki).
Dozolł'anic 'l''tr-'likót; iii,_";,lz:''l'li rnineralno_asfaltowej w otaczalkach, w tyt;l takze wstępne, powinno
być :ra'itt'r-l|-ł1v,|Owalle i zgr_lrJne z rcCeptą roboczą, a Urządzenia do dozowanla składników oraz
pomiirr'J LĆ}iipl;;tli.111y po\Ą';II11y być okrl'..,wo Splawdzane. KruSZywo tl ióZnym uziarnieniu lub
pochodze niu naiezy c1oclawac odrnierzone oddzielnie.

Lepiszr:;,'t; 't"|i:",'u'3 nilDZ),':t|;|e(]hou/)/'llać.,,'zbiorniku z pośrednim Systemem ogrzewanla, z układem
termosl:)''.0'r'.1tlij l,i]|e\l,nilj.r,',11- tltrzymanie Żądane1 temperatury z dokładnością + 5'g. Temperatura
lepiszcz-il asfalt']Wego tł' zbiorniku maga'])/no\Vyra (roboczym) nie moze przekraCZać l80'C dla asfaltu
drogo,',ęg. \Ąl"7t) i ]{ill0O i po'ineroasfaltu drr-1g6'yego 45/80-5.5 i 45180-65

Knrsz1'v',:l l:rllentł'ltiniE Z $'}rn]'hiaczom) i]cu/illno być wystlszone i poc'lrzane tak, aby mieszanka
mine'a'in;'..1 '1'i'l}-r}' trjrnp0l'atur(i właśc;"', li ilo otoczenia lepiszczem 'lsfa-lto\^/ym' Temperatura
mieszankl pjp311Jnęi nic polł'inna byó v/\/ższ2 o więcej niż 30"C od najwyŻszej temperatury
mieszil;rl-i 'il łfjrź\'l.nc-Asfaltou,ęi podanę.j rv tlblicy 8. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy
miesze-:lll; rl1 [l1r'rlno-'lsfa11'olvej clostarczonej na miejsce Wbuclowania, a nĄwyŻsza temperatura
dotycZy mteSZ i] nki |il neral rlo-a staltowei bezrośrednio po wytworzenj u w W\{wórni'
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Tai-']ica 8 l\Iltju' ,;ls:ła i rrajniŻS7-a temperatura mieszanki AC [65l

i - r'ił'ir*;-'; ;,.f,.| t"*.--l Temperatura mieszanki ['C]
+_- ----- --I Astalt 5o/r0
l'Asl'alt 70/100
I

!Vie!orodza, tn y-35/50

\V i elorodza-j ou'y-50/70

Piulfj .15/i,(l -i-1

i 
pł'trł ł:_llo'0: -

Sposób i czas mieszałlla skłr''llił:'.l'''' rrlieszanki

otoczenie kruszy wa lr piszczem a. f'altowym'

rril,el'a'ltlo-asfaltowej powinny zapcwnić równomrerne

Dopuszczasiędo!i.a\.J)/nlieszrtlck.mineralno-asfaltowychzkilkuwytwórnl,pod
skoordynowania mięc]z''' lobą dek1 ll'ov'anych przrldatności mieszanek (m'in': typ' rodzaj

właściwości Cbjęt0ś.ii]l\',:) .l zaciL:l I/dniem braku róznic w ich właściwościach'

warunkiem
składników,

5.4. Przygotowanie pnr,dł rl;i ł
Podłoże pod warst'l,''; 1l'lrl!'il-t i'o'" 1

ustabilizovłane i lr r lśne"

c Zyste, bez' zanl r c yl szcztli a

wYProfilov'ane, rri i'n'e i trcz

; i e.tontt aq|ąltorrl';gc powinno |yó na całej powierzchni:

h,i'l pozostałości luŹnego kruszy wa,

|,-.]ęi1 ,

suche

Wymagana róvlność pcdłrtzrra je:it cl<reślclna w rozporządzenlu dotyczącym warurków technicznych,

jakimpolł,innr,..i,''.1'1ł,iad3-ćdr.lgrpubliczne.\\/.wypadkupodłożaZwarstwystarejnawierzchni,
nierównośc; 1i'^' p1-.'ł'i'ln'y rl"t:kral'''lL:: '','a-rto:jci plrlanych rł' tablicy 9'

Tablica 9. Maksvnalne nie,równośr,i potlitlza Z Warstwy starej nawierzchni pod Warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-

n. Jlrt)Wą lub rćlwnoważna metodą)

EIernęnt narviet'zchni

f licnLt

Jeżeli nierówirości s;ą u,iększc l,iŻ clclpluszczalne, to na\eŻy wyrównaó podłoze'

Rzędne wysclirlsclo;;e podłl,;,ir ('')I:':' UrLądŻeń us}'trrov,'anych w nawierzchni lub ją ograntczających

powinny b1'c zgo.lile ,' łlokli.,rcni",ł:ją projektcwą' Z podłoŻa powinien byó zapewniony odpływ wody'

Wykonane lł podiożLl l.tiy;u: iła'l'r,;r'łlt o mrriejszej sztywności (np' łaty z asfalttt lanego w betonie

asfaltowym) rlileŻy ujLliiąU. ił pov'lstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałerrl o właściwościach

zb]riŻonycłt t'lo l_lit-. , - i,i r-łil,'{'-łt:lł'c'vvc-8-o (np' wypctnic betonenl asfaltowym)'

W celu polepszrni. 1it)ll'l3,:tlia ,-li.r.d...,', \łarstwami i".]llno]ogicznymi nawierzchni pc;",ł'ierzchniapodłoŻa

powinna być 'ł o:eni r'l '''i.tt;::lne_] ( l:'1powata

Szerokie szczelin; ,ll lrr:,j-i,',:,. n:Jl:"'r, lvypełnió c,Jt:o';vieclnim materiałem, np. zalewami drogowymi

według PN_FN ./1l!:-l [ł..,l lnt'I,}'I_EN 14188-2 [6ll albo innymi materiała'-i ,vedług norm lub

aprobat technrczr'1':l'.

5.5. Próba technc'l'rgic'l 
" 
ll

Wykonawca pl;,'ę11 ;:'l.'!.1 ..l']:,),l !i,' .i. t;rrlclLl1..cji rn;.:sze-ilki iest zobowiQzan)l fl6 przeprowadzenia na

wniosek Inspektrli-ł IrTtczottr prr''.bv tech.nologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności

właściwości ,1,1',nr.lcLl](oru.q...,.j 11i1,137an)r'l 't recepta. W tym celu naleąl Zaprc,g-]amowac otaczarkę

zgodnie Z rcce.p)ta l'()ł-{'C;la i ;l Crlli'l :- ,]Lltoil]a|vczn,vlr produkotvać mieszankę. I)o badań należy pobrać

mieszankę 11,yprod,-lko lva na po u stab; li zowaniu sie pracy otaczarki.

od 140 do 180

od 140 do 180

od 155 do 195

od 140 do 180

od 130 do 180

od 130 do 180

Maksvmalna "lotńnosc
poclłoża pod warstwę

ścieralną [mmI|
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Nie clopuszcza się ocellia'rria dokładności pracy otacZarki oraz prawidłolvości składu mieszanki

mineralnej na pocisulwie lzrv. l'uchego zarobu, z uwagi na mozliwą segregację kruszywa.

Mieszarrkę vlypro,iui<clu",'lrltlą p0 ustabilizowarriu się pracy otaczarki nalezy zgromadzić w silosie lub

załadowac na san)oclltid. l-{ÓDki do badań nalezy pobieraó ze skrzyni sanlochodu zgodnie z metodą

określoną vr i',ll-E'\ Iz.b9/')-1 '|39].

Na pocistliwie uz 'lli'.atl)i h tvt ,i]iólv iłsp'ektoi" podejmuje decyzję o wykonaniu cldcinka próbnego.

5.6. Odcinek prdbny
Przed p; z1':;lapien;r:i1r. 1]1.l l7,'r,'tll'li,ri:t WarStW-\'' ściera]nej z' betonu asfalttlrt'e'go Wykonawca winien

wykolllić nll wllir_sl:]< Ir;spekiora Naczoru łłrJcine]t próbny celem uściślenja orgarrizacji wytwarzania i

ttkła'ci,.;ll j ;L l,i. ; ! |ill fl' r i :' l'' ąi_;ti ;'5_{i y !1a i]ęS7(_'l" lni a.

odcirLek 1lr'ćltui;' ;'l;ił li'it.:lr _:.'l1 zlck,:r]izo\ł".] i]_,i r,' miejscu uzgodnionym .'. Inspektorem Nadzoru.

Po,l'iilr:ch,,ril .'łr:ittk; .]_i,Ł',t.l;] 1l:lvlinna wynosić co najmniej _500 rn2' a długośc co najmniej 50 m.

Na tl;1r-jrrl l1 p''l|11l,_,' 't\ly 
",l11;1lll;l nowiri,:'l uż.lć takich maLeriałóv' oraZ \przętu jakie zamierza

Stosł]'iliń r ,.',, r,iill,a,,i: p lr.tlLtJowy.

Wykotl.l.,,'ł't .i'lr.'.l..: ]iZ,liltu'Di lio l'ealrzacji robót po zaakceptowaniu przr:z lnspektora technologii

wbudo,vania i ''lt-'c','Cl ln;l} ,',IllZ ,,vylików z oc1cinka próbnego.

5.7.Poł4czenie lł;i'1_];;1''ll11 r ri"T ]

Uzyskan'e .l7.''1. 1111'r1i {1:l21,-d^i pa'ł,ierzchni jest uzależnione od zapeu'nicnia połączenia między

warstrr::rri i i:'l ''','sI:il}l]'jr ]) t\' pl'l':noszeni'l otlciażenia narvierzchni ruchcm. Podłoze powinno byó

s,(1opicne'^pir 'l';'1p, l'14; 1 l']] Ce]u zwiększenle połączerria między warstu'anri konstrukcyjnymi oraz

zabu^.zyec'1.:.,:ir: p.;;.:J l,'lli'l.l',rti:n i r-a1eganlenr vlody l_riiędzy warst\^/irml. Skropienie lepiszczern

podłclŻ: przccl 'lłr,żłni-'1-l V/llf.,l\vr, śclr:ra]nej z betonrl asfaltowego powinno być wykonane zgodnie z

srwicRB {,/.03 0l

5.8. Wbudolł'allin: nlielrrłnł,ii nrirt l-a lno-asf altorl'c,i

Mieszanlle 11jpątJi]llrr-rl''1!13,:,'3 lTlozna wbud(r\.Vywać na ooc]łoŻu prz)/gotowanr'tl zgodnie z zapisami w

Punkt ',r:h -< 
1 i ': L

Tempera'111_2l n11;|łgli, łlJd rrl' k |adallą wa.rstwe nie mcrże być lliższa niz +5'C
Transpc_,rt rnieszanl.'i minel'itlllo-;rstr'łrlt'orł'ej asfaltovlej porvinien być zgodnv z:la]eceniami podanymi w

punir.r:it: ,1.2

Mieszankę niąerailtrł-ł,;fz,1tc'v.;ą asfaltowa nalezy wbudowywaó w odpowiednich rł'arunkach

fl{619fęłr,l;'7pt',;'h"1'fIlllerafILl_a otoł;:enia' \\,ciągu cloby nie potvinna byc nizsza od temperatury

podane,i ul trbli,-'y 9. 'i€'-nll.:uatura otocze:,ia może byc niŻ:;za ,'ł' w1'pacll<u stosowania ogrzewania

podloŻ:l },'i : cloous;l,.::ll,, się tll<łaciania mieszanki nrinel'alno-asfaltowej astaltowej podczas silnego

wia'frrr (\/;' ić lnls).

W v',y':lld}<'. !f(}lii.\Ą/l.lll13 1rię5z,:lrre]< nine,_aillo-asfirltov,)'t:h z dodatkiem o;l.'iŹającym temperaturę

m''elizalril i ,u'tlllcjoviirtlta należy indyu'iduairie określić w.vmagane warunki otoczenia.

Tablica l0 ]rłirrilr'a],,.1 [(|lip(,l'liijli] oti-\(]]/.]]iliil ila w'1'sot<ilści 2rn podczas wykorlyr'vttniit tł'ltts.w asfaltowych

Mininralna telnperatLrra otoczenia ['C]

Właściwclśr-i ,ł-''ll.',L:' I lva-']!W\' p()\lllnllv spcłniać warunki podane W tablicy 1l.
Tablica l'| 'l\It lści 4'r-.,;' 'l iri' 'ł /i.-'



1,0 + 4.0
)O=5O
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Mieszanka n'lillerllltl:,'a.'f''ltil,i,a l.ltvinnii l-.yó r,iui111i{gll,'r,,v,ana rozkładarką \ńl\r ]a'Sitzoną w Llkład

automatycZr,e qO tt|lii]\vŁ].r,i: g:itl lrlśt:i warstwy i Lrtrzymywllniii niWe]ety zgocłrlie z dokumentacją

projektov"ą.'.'./ iii.' ..,,'ll ''.. -.J,:::i. 1 'l':1';.h j]a spjZliiu clopu:izcza się wbudowy'ł'an:; i'QcZne.

Grubość w\'kili'}lĄ.illi]j ,iiri':iii'i/ i.c,\,\;iiljla byc sprav''iz;ana co 25 ln. w ctl najlnnic'i ;rzech miejscach (w

osi iprzy lrt.,'l', ir '.rt..,.. '

Warstwy wlłilt'.';.l.: .111.t,,i 11,', ;l,'r; llj,łnolliernie zagesZczone cięŻkirrri Walcami clrog:owymi. Do warstw

z betonu asiłltow',-'r:'l Jl.lir'l_\ s,[\lS(i,/y'llLi walce drogowe StaloWe gładkie z rnt.,Źliwością wibracji,

oscylacii lr:l' ,' tt: '- :: I li '

6.KONTROLA.. tl"lł { I':'
ó.1. ogólne Zasal{l}, ]ktltrt:ilIl'

ogó1ne ZaSżl.ii' '._':)1-,],, !i i

i:ł!"'r, r..i .*'.. ł lir
t]<;:'';'i l-r5ł:1 ;:llclatio w ST\-l/ioR.ts D-N{-00.00'00 ,Wyrnagallia ogólne'' pkt 6.

ó.2. Badania przi'ui 1;r;l :,1,*piell_L_',: .l..',1i].'.,;un,'

Przed przy : t'ą -;i :n'';' l t (.' :) l'oi)i.']1 il,''"l', l, i' i'' v, e.i J_}oWill iill .

uzyskai: W.ylli|!,:Ł\nf) łlc]'irir-,e.',1'l,, doptrszczające rvyroby budowlane dtl ob'ol'Li i powszechnego

stos(\\'l,,'' -1 l' , :l i1 ''.,-,lię i, (]'/na}iowaniLl nlateriału Znakie11 CE iub znakił:m bLrdow1anym B,

ceń1'f';1-' ' ,,"l 1 ::' 1 .i ':" :' "''ię lgoclnoś(:| aprobatę techniczrrą, ew. bąłJania materiałów

wykcnl'r: |'7 rt't-i':1;:1 lrlrrr'' 13"\.

Wszystkie dol<r:rnerr'.' "r? i',,:11ilii r;,11.121! Wykonar"rca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w :z':s'ic r"r'.'iil

6.3.1. Uwagi ogłill e
Badania d.i ,t ,,i . .

-badani : :11-r} q1n;1t: "'' lu, l-l- l-tl.:1' l,''łastlego lladz. rtt),

-badani: ].:,al-r,r.l ii. I \rr/ !'r\irrt_'ir l.'1}dzOrU).

6.3.2. Badania \Ą'1'k,r'rilt.,' : y

Badania Wykt,til,ł'r'' ']1 \v1/|'('ll'l1'/i'|'{ '''llr'/pJ7 Wykclnawcę lLrb 1ego zleceniobiorców ce]em Sprawdzenia,

czy jakoś,i r.rl'fe*il'i,-l httl'loru'l;rll',.h (łnieszanek tnilleralno-asfaltowych i ich skłilc[']ików, lepiszczy i

materiałóvl co u.;::zr,'lirień irp.l ,l]'az.Ęorowej WaIStWy (wbudowatle Warstwy as1'altowe, połączenia

itp.) speh. iai2 Wr'Tł.,1']1,rill, ol.''ręslont' v'' kontrakcie.

Wykonawc;. l]('r^'il'i,]Ę 't'\,'k"''tl'l\,'!a ł: Lld,-uria Dod::zlll,' realizacji kontraktu,' z ntezbęcr,a starannością i w

wymagan\rl ziL]';','sji: $/r,'n'l:i '''lł'.iy z.episywac ]n'protokołach. W razie Stwie]-'-lzenia uchybień w

Stosunku ił61 1l'r7g.;1gj1ł konllaktLi :ch orzyczyny nalezy niezwłocznie usunąć.

Wyniki baciltń \Vvl, lltl:l\i/('i' lł.tleŹ,' 
'IZń]ka1 

,/WilĆ .r-lecenic'dawcy na jeec żądanie- Inspektor moze

zdecydowac o tlrl|,,,lat:it' odbior, l :a pcdstawie barlań Wykcll:au'cy, \Ą/ razie zzsts'ze.Żeń Inspektor

może prze,pl_t,tvli,'l.lic ,,.){)ałi'.-,]''on''_llr_le ł.'edłtrg pklLr 6 3 3.

ZaWes badlń \\i \'k.]'.:tV,a'i,i,',lii;171,p'l z rvylronywanienr nawierzchni:

pomr'n'1'''tlll,;tl lł 'l., i ''!'Vl:l l'].
pomieI tł:|1l1'l;'':-;1'li 1 l11;l"1 z11 _' l i';linel'iilno-1s1aitoiv':j podczas wykonywania ni'l''ierzchni (wg PN-
ENl.1Ć9'i"l]; ['ijj.l.
oa"n 2,;' i l',,.i.t1 Il', t 1_ii if ] :l,'l'ri' il rll l t' i: i':., ] t._l_ll.;f alto ił'c'
wyka z i iości lnll ti:ri ;lł(lrr,'' l-, l_l,:rL, bosli'ń')'konaltel W3rstW v.

pomiat ::1lal'l'''' 1 I)l]i ] Z(](]]-i-l:!j(' ll'ilf ;]t\Ąr\/' aSfalti)'^'Ćl

pomiar.'''..łr,.]i'(.i \I/:]l'';[\)r\/ ł.5lnił,31i,ęj (rł'r; pktu 5.4.2 5')'
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ocena vi-izui]jna.jec'ncrodrrrości powierzchni warstwy,
ocellź]- V/ 

] Zi, :1l n ir 1 :,}:oś c i rvykon an i a połączeń technologic zny ch.
6.3.3. Badania k,r: t"clne

Badania kon{rolrte są badaniami Inspektora, których celem jest sprawdzenle, czy jakość materiałów
budovvlartyci: imiesza:rek łrr.neralno-asfaltoWych i ich składników, lepiszczy i materiałów do

-_ ' - uszczelnień' itp.) oraz $otouygj 'warstwy (wbudowane warstwy'asfaltowe, połączenia itp.) spełniają
wyma'laniił o]Q:ę'jlorłe 'r, ltrlntrakcie. Wynik, tvch badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i
wykonanielrl badari na n:i:j;cu budorły zajnruje się Inspektor w obecności Wykonawcy. Badania
odbyrl'aja;i;r,i,il'nieŻ łlt.t''()'ł,gdyWy,konŻ,-wcaZostaniewporępowiadomionyoichterminie,jednak
nie bęrlzie pr:1' '-'ich Cl]ecnr,.

Rodza.i barlar llontrcrlrtvch lr.ieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablic.,, l?

Tąblicą 12. Rocizaj badari kontrolnych

6.3.4. Badani2 k"srlir oLr e ciotiatkovve

W wypaclkrt uznl,tlłia' Ź; 1edt:n z wyników badań kontrolnych nie jest leprezentatywny dla ocenianego
odcin"ta bu'd.lw'v. V/i'konawca ma prawo ŻądaÓ przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.

Inspektor i W"',konar,vca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
częściowy':h o()eliianĆiD cccinka budowv" Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań
kontrr'ląvch.it 'nr]że b,'ć iednoznacznię i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być
mniejszy njz Żffii ccenialleqo odcinka budowy'

Do od'bioru .t',,,';:i]lędrtiatie są i,vyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych do
wyznacZon\lcli rldcinkritl' c,ilęściowych.

Koszty badań l,.ołtr,lln.lr)Ę dooatkowych zażadanvchptzezV/ykonarłzcę ponosi Wykonawca'
6.3.5. Baderia arlritritżotvt'

Badania arbitrazo''ue :,ą oa'łłtórzenjenr badiLń kontrolnych' co do których istnieją uzasadnione
wQtp]iul6l(6i Z? S|ron\/ Irtsnekto-ra lulr Wykorlawcv (np. na podstarvie własn1,ch badań).

Badaniir arbi'.raź"''717p '11'ft;lti|lje na wniosek strony kontraktu niezależne ]aboratorium, które nie
wykc lyrvałc "l.r'1 :'lń li r-'*ltl'oln)'ch.

Koszt1' bad:lń ar}:itrazc'wyc}, tłlraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi Strona, na której
niekorzr,śc p' ze r: :trvi.lł ry v rl i.. b ada nia'
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6.4.Właściwości 'tą'łll'st'll ! l -l;--ti'*l.i:; lĆiill: j {l:':ilZ dopusZcjłliłllre odchyłki
6.4.1. Uwagi ogr,,lrc

Właściwośc:, -il 3:;;:'t'l ll].;." rl,':tr];rj llŁ: podstav/]e bad.rń pobranych próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pf zltrl 'r'JL',.rti"y.1'i-i1' l',1,|),ll.!O\\łirie tl.j,rltg:ae rł'ykonanie warStWy asfaltorvej). Wyjątkowo
dopuszczzL slę hałil; i.i ll_i'.l-",' p(]b'll]l\ ch z rł'ykotla']ej \^/arstwy asfaltorł'ej.

6.4.2. Warstwa arfhlto,; rr

6.4.2.1. Grubośli u 1i'-li.ii ' , .:;.: : '.' 
,-i ,:_ ] i:llł]

Grubość u'7].::]i.,i1" l'\'] !|l ,} . |:Ż:|1|i ryędł'.,i:l PN_E\T 1?-':9]-36 |4O] oraz ilośc wbudowanego
materiału la lltll't'l''r i'i 1,,' . ; '''l',,: (dotyczy przcde WSZyStldm cienkich wafstvi) inogą odbiegać od
projektu 6 ill;l ";i.'',.'' i'': i' i li T':|.ili[:t' lj, p21l C7]]n c2łkowity pakiet warstw ilsflltolvych nie moze

byó mnie.j:;;':1 :l:! p:'_'j'-:1 1'''\,, .|, /_':.l:'. ' \,, i-,:ej niż 5tó

W wypadJ<tl '-ll.tcś.:. lliil jl'lll':i ą-'2ti1-1,1[1t l-la powierzchnie i średrrie,l wartości -Ęrubości warstwy Z reguły
naleŻy przt'ixć /'li r). l..i'] '|11'i' -:ltr ''i!1':;',g!ę iludorłl}'. Inspektor ma prawo sprawclzac orjcirrki częściowe.
odcinek częśr:jo, ' r'1-,' ir: r " i'rą,j co na,in]lliej jedną dzienirą dzlałkę roboczą. Do odcinka
częścioulell: ()i'tr'' :l:, .' ': 'l'-łll&nia j;lk iill lrdr:i,r]<a b'rclowy.

Zagrubość waI:_11l'']'l t' V': '''.-'''.'.j i'nuie się średlli:L 11rl[11ę{yg7ną wSZ),Sl-kiCh po;c11vni:zych oznaczeń
grubości v,:i]rll1rl':] i,il {'',!'i- _'r'ii;:i'lll,ld,lwy Iub edr:inki,. częściorłym.

Tablica l3 Iql 111i'.lil'łĘ] qrtllrości warstviy crll:ł ilości materialu na oktr:ślonej po'",'ierzchni. ['/c]

ń]|l'Llrr]{j l){'env warstwa asfa]lo,ł'a ,\C'"

A - S.i-ed,,il' i' ,l l-1 . {l .'ł|' ' :,, tl_lthości orlr.u ll'lśr-i

l ci,- z' ._ . i,...l( |',_lr].^,'',' ':l)1l ie !'?chnia wie' szł tn:z

ii(t(t(r 'rr un
_ rlro ga ( ) t]f i] ni r.',/()l] il kl"lt r,, eznikami, porł'ierz-ch nta

\Ą']eb.l',i.i )\Ż j|)\' 
' ]ll ,',L]

I
,i t.'k'.;za ntż 5i) '.l-lln'

I ro"r," niz 50 ks/rnl

6.4.Ż.Ż. Wskaźnik złl.' r; l :. t: ti t , ,., ',|\ i
Zagęszczer;'g '7 'l'i-'ll-ii . l,]i'' ' \l''Vr'żone rł's|': Źrlil:iem i'acęSlczenia orllz Zi!',lartością Wolnych

przestrzel ,..' tlir: i'-.'i' l1';.''' ,;"' I r,':l;tości donuszczalnych podanych w tablir:v ll. Dotyczy to

każdego po.; :r1i l] : ' {]l/ ']} 1r';'-1l:,; 1 rllej u'łaścivlrlś:li"
określenie -cestoś;; 1l.li;.11'(.;i^l, i) ' :]'l, 

.', ivvkony\Ą';lć lłedłtlg PN-EN 12591-6 I':?.

6.4.Ż.3. Zawartość '''c1' ''l_ l]l,'l' l' ' lł|l ' l,l.', .erzchni
Zawartośc t/"1);]!'i ' f , ''' -, ' t\';l'śt',Vie na' 'iel',i,:llni. rrie moŻe wykroczrlc poza wartości

dopuszczaltle 1ln']'1 
_ ' i' "]Ł'!:' '' ] l

6.4.Ż.4. Spadki ['r]Dr4i]l-.l ''

Spadki poprzec;lne tl ;':, j,"'7^l' 
'; p''l '+', blłdn{ nig T??d1,ie1, niż C0 2ł m oraz' w punllta.h głównych łuków

poziomych.
Spadki popjrzt]Clne r/''i'll]n'i Ł''r1 ;'1:'''J"" z dokumen':'cia';'o_jelrtoV/ą' Z to1.'1ancjll 1 C'i%"

6.4.Ż.5. Równość prdłttz.:l j 1r.-l'.1-1'"7''ll'

Pomiary róv,'no{:i . ,jł ]!t'; 'l ;]1;!1' ';,l''ft,l11i1yaó rł'lril4.liLr kllżdego ocenialrego ]]asź} l_l]t:hu.

Do oceny l_jqr1lrlć,- '.r.':iL];'l ,-i l,l':,iStW} ściera] ne.l nawierzchni drogi klasy Z. L' i D oraz p1aców i
parkingórł'niil3,"\'(.](:(łC!,l./.]j'11 Jt.j':lę Z wykorz}S[alriem łaty 4-metrowej iklina Iub metody
równowaŹłęi. rrie,'.-'l'' '.},1',"J..,'i)|'C -];_]1iś\"V:[u w połC\')iie r]łł.qośł:i l;łtY. Pomiar.l,rlkrllluje się nie rzadziej
niż co l0 m. 'Wl:-1111g'1111-1 ró'łr'l:lj podłuŹna losł określoła pr'Lez wartość otichylenia równości
(prześwittr). ltftir,; nle nl(lg, l-.J';,.ell,'llr'zvi:6 mm. Plzez oc]chr']ęnię 1srłrntlś,:i "o,rln:it się najWiękSZą
odległość iri;r1:'l' t;1l'] 3 lll Ar 7()nll :)'l\Ąi ielzchnią.

Do oceny p(l',l'11ló,': 'l';lr': t".' '"r-; 'r'ili':it,ł nawieii'hni dróg rvszystkich klas tc,:hricznych należy
stosować ]lletl-]lle ; 'l,'l7|'p_:''-,.t.l'|;l]r'i łaty 4-metrtlll;ą i klina lub metody rórvnowlrżne.j użyciu łaty i
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klina. F'li,'';,'. ,^':.]Ę;z- ' 
', 
l'.li'ytvac w kierulllo prostopadłym do osi 1ezdni, na kaŻdym ocenianym pasie

rucliu' nie il-;illi:j ":, ;,_, ii] n. Wymagar',l ló','rnośc poptzecLnajest okrcślona w rozporządzeniu
dot"y'czE;cyr:. ,r:i. ''r'l 'i r" i.: r'i,f,i .]ll])lg|, jakin ;oi'vinny odptl'wiadać drogi p'itilllczi're.

6,4.2,6.-P <.>zclstałi''u' ł zl si:] il' ;' si'l, ń' il ł S ; Ml]/ asfal to w ej

Szercl]<ość 1'/'l-Ll\'.. l:l,l-t;'t',il. ,JJ fl'Ly fta l<rł każdej.iezdni, nie nluŻ: srę różnic od szerokości
projt<.r,,.,.', . I j.l: i.nl.

Rzęcllle ł l'](l.l '-: ' ,' .- ,'l : -L'l't- .]o l0 1]l 
'| 

:'' p1'ostych i co l0 rłł na osi podłuznej i krawędziach,
povlitili.,' l1,, łl '-]--. r- . ].rlletltaCją pr['.i8i'ic\Ą,i1 z dopLlszclzalną tolr:ran:.1ą :- l cm, przy Czym Co

najrrniej c_];':_/_ ( '/..1]l'. lyc.. 1l'.tn;,arów nie l',lĄże r"r:'Zekf aCZać przędziałtt do1ltllzr:zaln1,ch odchy|eń.

Ukształ1ov,zll]', 1 l :' .' ' '- l'] 
"';1 

)ne co 1i'l| 11 tri: powinlo róŻntć się c,d ,i 'l.lln:ntacji projektowej o
* .-ś all_;

Złącz'ł' porlłt.,zr'l i pi',t:'.,:i:;t' ::1 laivdzone w' :rtl:lln!e, Do\^Iillny Llyć równe i.t'ł'iaztlne, Wykonane w linii
prostł:j. i'''ll'' 111','i'' " |' 'i",li (.tl]dle do osi drogi. PrzylegająCe warst\\')' powinny byó w jednym
po2.1a lri'.

Wygl:',:i {jl 'l: I fl1 i -i. i ' s1-'r:'iv',rlzon), l,,i.-:1]1ir;, p6ylinien by,"i jednrlro.Ll'1'. bez spękań' deformacji,
pla'n i W)''j.-'. li ''.:l ; i 'u l.'l'liq1lłl1 naprźly/ l":rwilrzthni (łat) dokonyw']n\'L-h ntl wykonaniu warstwy
ścieiil nej.

W pl'zvrladl:tl','r]l'',''ł c]irr':sll: trvarancji i}ość napraw (łat) warstw]/ ścięra]nej przekroczy 107o

potviel'łr:hłi rr llllł rl'll|r1,-111.'.l1[ robót. n'lĘZy 1ł,ykonać wylnienę tej rł'rrstrl''y na odcinku długości
lkl-l r.,t lif ir',1t., '" ) 

\'r( i\t jl ,i ',r'" r1:.rD1AW\/.

7.OBM_r1* S""!811 l'!', l r

7.1. ogólrre Zasa|d:ł' tiL}t},f Z;i{:e tli;rniartl Robót
ogóJ Lrc /&Sair";, rll;11 C,-l.l- (l-ll,iźliu }{obótpoclii 'o lł'DIvII.00..,{).00. R'ymagź.ilL;:l U-f(;lne'' pkt.7.

7.2. Jedn,us;lLa oilrr,Ll*,'',i

Jedn.l,;l],':l w 'l : r,-l .j,r| '. i:.1 Vl._'i[,i()W}' (n'l2) ,',1lir:nan0.i V/arstwy ścierl,lni':,.

8._ODBICL;-..;,1,:l .:

8.1. O$óil]c ;ł.s,:, ,: illL il, ln']l'}i

o.9ćll tte rast_,' ' )' , e. !:. ,': llrlJano w ST\x/ ł]_R.R Ltl\,{ 00 00.00. ''\,}/'1'l1'-,,-'-,-l'.,''iJólne'' pkt. B.

8.2. odbi'ł. Ę'_lli, 1l'

Robc!i' llz; 
.j '" 'le l l 'l _'"'l'. Z!]odnie :l ;1:lkun'enta.-ja projektl'',łą l q'|l't/ioRB jeże|i wszystkie

po,l.! '"n 
' L)' .rii ' ,''-]'Ll ,'l .lifl,l: toJerirnc'ji wg pkt 6 ctały wyniki pozyt]iwile.

g._pOątl"lj:_l:".] : r,__r'r l".'- -, r-'
9.1. ogólirre ltstts't)11r';| '1ł!i., l i'4 " 11ixr!r'{n1ry płai-r'o{ei

ogól'le uStatl;lllilL tii]t]',:lacc podstaw płatrr.-rsci ]]odano w STWioRB ijrl'1.0{].00.00. ''Wymagania
ogólne'' pkt 9.

9,2. Cenal ed n f}s]t'1.i1 ohłpi:a toq'ei
Cena rł'vi<clilarliźl ] ]łl.l. \,Ąa]_StV/)'screralnej z betonu asfaltowego obejmuje:

i|li -'r.]. , 
',,i,''r'1'4,,. 

r rł'illOtI przygoto\\aWcZe,
]Z1l]1!'(l,Vi'l .f. l'ł_ [!{-'l

oCZVli']j,1r' tlit: l .;tl;'oi;icii]Ć .]odłoża,

- dclstitl'c:"cnie nłiLicrialÓlv i Śiprzętu,

- opracL) v,, :.1 ! I i c recit r i y J aboratolyj nej,

- (ju 'li. !rJlle' i] llir]', :'rchnologiczłrej i ocjciłrka pr'óbnego'

- -]ł')/p1"f{]llkr)rłl''11i'' ]i}i!)s]':i]:]ki betonu 
'|:jfa1towego 

ijej tralls.port na miejSce wbudowania,
::]:,''] .',,il]lj(] ii]llll,71]Z:]in l''rb poklr'liC tirśmą asfaltową krawędzi UTządZen,

- ':,';i'', l]l'l Il] 1 l;i': .l,..łt-}_Lji nrieszallki 33tollu asfalrowego.



SpecyfikacjaTec'lt;:,r'-.tt" t i 't; '):' a.'/t

_ obcił':.'lł l,' ;,, ' ' } ,' _) '/a'nie lepiS;ac?,l]l_n.

- przei:,rowa('.,':i: 1 !){.l 
_l 

3] ('.'! 1l'_l:l'-iań w\rl['i ],,jźinyctl w specyfikacji techl :.i.]l3j,

- odwiezietlie' r!',-'tlt

10. i :: !]Ę
l. PN-EN l42(i .'lll]t' . ;'o;i.i'l't7 ar,faltowe -()'znac'zanie penetracji lgłą

Ż. PN-EN l4?7 \. ,i-'tlt'.'' i urc tiLl]l1y asfaltowe' - oztlacz.allie tetnperatul'y nrięknienia -
,l ,,l. , 'l -r :, t-,1 i i Kula

3. PN-EN 14.:8 \ t.lt, i: ''),' ,';i llsf-altclv,,c oznaczanie zawartrlści wcld.'i'' enłuls.iach

tłtr'llirc,9',i,1'I lV]etoila destylacji azeotropowej

4. PN_EN l4;]9 Ąli'rlty l iepiszcza asfaltowe - aznaczallie pozostałości na :;icie emulsji

l:;f:]tclrłi;cń il,l;:: 'trwałosci poc],]ZaS ma-qazyllowania metocią 1,ozostałości na

'l

5. PN-EN |]l!-1 '1 ; li;l11i? r':hr:nrlr złych vzłaśr:i''ł,,l-lsC1 kruszyvl - Analiz: chelrllczw,

6. PN-EN |].!'l-. lj ',,n, :-'i,_zn','r:h właśctwości kluszyw Część .i: oznaczanie

,.' 'ł :l'-l ,' ' l.r''iaeZY do ;_rl]:t,załek mineraltlo-asfaltou'y,:łl na działanie
.r r,(t),

1. PN-EN 12.:]' l .t.,:':,]tl'i Pi{xl1|ktv esfaltowe - Wl'nlagania dla asfaItó\\/ drogcv/]/ch

8. PN-EN l2_59? 't rt'- lt}' i pI'rl.ll,ll ,y lt.rfaltowę - oznacł'anie rozpuszczalności

9. PN-EN ]2'5() i J ( |', lt, i l,rlrl,i]llv ilsfaltowe - {)znaczanie temperatllry łamlir'vości Flaassa

10. PN-EN l2'ń('l(l l :,,,1i-1l[r i ll'utltlktl asfa]towe _ Cził:lczirnie zaulafiości parafir',r'- Część 1:

. )- ' ' .,i' _ 
l

11. PN-EN D.''.'{: l i ,\ l''' ,l ':i l'r, ',',i'altc\,.' ;z'ttl.tzanje oclporności na t\\'?rdl]i€lnie pocl

'i\ "']ł| v/,jii' r:le'pia i powietrzzL - L-zęśc 1: Metoda RTF'OT
.r,,1, r-,,,i1i,:, ?: \.Ir:l.lC1a RFT

lŻ' PN-EN 1,Ż6!l -6 l,'] i ;,'7'll'r <i ll- ;lri.r,tJno-asfaltorł'e -- Metody badań rniesZanek lnineralno-

.,!''- ;-1''u ':]l l ' l]oracc-Część Ó: oznaczatrie.gęstości objętościovlej rnetodą

'_ ;'lłl lltll;ii';'ci: ' -.'

l3. PN-EN l20!7 |] 'r'lt7':''.'i 111 1^rli1'1o-asfaltov, 1) '- Metody badań mieszan':it minera|no-

i,i i_',,, :i' ll '];41]C _ Część l]: o:zlaczanie zirwartości wolnei prz-estrzeni

14. PN-EN l'ŻbL)]_1] l.l'..''l'.', ,l j lll ir,l';]l /]-asfałtf)\, c łr4et'ociy barlail rnieszarlc,i tltineralno-

1,: i', li1,';,, l'.-il t 'il gl)rź]co - Czr:śó l l : okre ślenie powiązaniir pomiędzy

1 t l.,ll:{1'1',''11n l''l'.t';'1tł:lrl

15. PN-EN 1269?-l) (.'['', 
;,l l'-1..; r.] tl,:ralno_asfaltowł; - }4efocly badall mi :szallek olineralno-

:i-ii}tr_l'l,'ir:h "'1].)l_ą(."o -Część, l2: okreś]anie wrażliwości na woclę

16. PN-EN 1i'.i.".''i -':3 \.,^ rE.v.' 'l".' r ^ 

j 'r-".''no_2sfil]to'ur'.: - rl/e|ocly 'la-ditti niesZanr]'t 'łileralno-
- ' t,'l,. ' .! ,] .,.)r1._..) - Cz'ę,:'ć 1 ']' Porninr telnperi]tllrv

11 . PN-EN1,1]:.f.!7.-''t) ',,.'ę/',l] l'l/:i'-1_|L]-asfiti'-..'i',i' - i'/e16cy'radań *.]es;7'21r'',' r:1il-lęralno-

'r, '''. *611lli',;] n: sof?co - Częśc 18. Sllł1,wa,lie lepiszcza

18. PN-EN 12(191 -22 tu'r|.,17lr1}i tł.in:Lali-lo-asfirltowe - Metocly badań mieszanck mineralno-

' ," '11,,.1,', '11 ,. ; 'ri.11 lr:o - Część ).2: K.l]e rncwanie

l9. PN-EN 12691 -21 !a',.,;71rn(1 r_ ,tiell]no-asfa]towc _ Metocly badań mieszanek tnineralno-
l.'_1i'11lr'i,,'Ir 11 (r()rJr-'o - C;lęśc ]'/: Prlbieranie próbek

20. PN-EN 12(,9'7-36 ]iv'i . i, 'i. l l1:ll':]],to-asfaltc'''.,'c - Metcdy ba'dań mieszanek minera]no-

' L_ ,, , , '', '].l ]],]l"?co _ r_-.'r:'sc: : ( : C)znilczanie ']--ubllśr'] ]l''\)lierzchni

,- .l ' +1r'u',r1'',-"r

Ż1 . PN-EN l2ir]() '1', 
-'iI1' ', 1r1l,',,':'',.zl asfa]loive cz,lllczlttlie t'7-aSu WY,;łyrł'u emLrIsji

l. . ' ''!,.-',''l\ |j', ':]') -t'il;icmierzerrl ''v1.płr,r;',r.lrvvm

ŻŻ. PN-EN |23)1 'l.. ''.'i'i|' ilr.l.;,t:illl astitlto,''e _ o't:racłanie sedymentacii emulsji
, , :,1r",',,"

Ż3. PN-EN 12!::() l' '' ]l, , li,,,' ':: l,it-altowe -i.jztlz,czatrie waitości pF{ emulsjl Łistaltow)/ch



Ż4. PN-EI! l304j, 1i.t 1,1,7ilr,7;1 do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń
,'i ,,,Ox\'l ]'.'Jll na dłogach, lotrriskach i innycri powierzchniach

i,l_ ' :1-11llr'.,(ri'y'.h do rucŁrr-r

Ż5. PN_EI.,] 13014 'łrl,talty ',ł,pis,zcza aSf:li iuwe - oznaczante leptszczy z emulsji asfaltowych
p r t'-'L oŁvalij''Ą/anle

2.a. PN-E].I 1307*5 ] 'a:,:'fait'' : e1:iszcza asfaitowe - Badanie rozpadu -. Część ]: oznaczanie
i-1'-l,;i<.'r11 r rzpadu katiorlowych emulsji asfaltowych, metocla z wypełniaczem

r1r'r Ft.'i I't_\'l1l

Ż1 . PN-EN l310[: 1 i,t:1;1,z;i,:li: t'lineralno_.|'jf,iltowc-\ł/i'magania-Cześć l: Betcn Asfaltowy
28. PN-EN l3]0t;-żr- ' i:l',,.:'.l' il t'litl:ralnc..:'lflntowe - Wymagania - Częsc 20: Badanie typu

Ż9. PN-3l',l ]3i7! .l . ,:,ia'lil ji''t,,.': )'w w)/płl'i:.jąc5'c1, st,lsr.;wan},ch ,Jo r;ricsłl-iil()1i l]itumicznych
- l1lr':ś,< l : Radanie metocią Pierścienia i Kuli

30. PN-5"( l3l79.|] Ęll,lanill ]:,il";,yw wyoehriających stosowanyr:h do mie.szałrek bitumicznych
- - |-''l'ę: s ti.'')' : 1'.''.r.,''b a b i tumi c zna

31. PN-E],I 1339E \l1]'1ll , i iti,iszcza asfaiLrJwe - oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltów
.,1,Jr, 

f il. rt ;/:rn\/Ch

3Ż. PN-:]( 13,:iq| 1. ;l łli i ',:'l',.,-'lcza 3l]fij1i':|V/e _- Cznaczalie odp'ornośc. ':ri magazynowanie

l- r-l i'f;,r r-"ri;l''.1'r:h aSfalt'i'''
! T. PN-EN l3_587 Ą,,,1'llltv i 1episzcza ,r;faltowe oznaczante ciągliwości lepiszczy

ltit-: lior','\'lh nretoclą pomi'aru ciągliwości
34. PN-EN 13_588 Ą,:,illlt''' i ltlr'iszcza asfa'lto.lle - Oznaczanie kohezji 7episzc'zy asfaltowych

l',.,l Itlr]" l l:si:.. tr.'ahadłcv,'e ::c

35. PN-EN l3_58g n';tll]t,' ', 1ępis'zcza asfaltowe - oznaczanie ciąglirvośt;i modyfikowanych
'f . !'Ó'o i',1:toda z clr.y'r:i,']ometrem

36. PN-EN 13(t! a 
^ 

rl rltr, i l et:tiszcza , "faltowe Oznaczante przvczepno 'c' emulsji
]',itlilllicznyr:hprzez zanlLrzenię w wodzie - Metoda z krttsz)lwem

37 . PN-EN 13"0'? Ą s,:'z,ltr' ; Jelt-liilzł-'za ącf2lt61"* - oznaczanie energii deformacji
38. PN-EN l3803 .Ą.--*'t't',' ', lepiszcza asfa]torve - 7'asadl1 specyfil<ac.|i kationowych emulsji

',5 [,111r.'rvph

39. PN-:\ ]402r .Ą .;1,łT';''r i |episzcza asfaitorł e - Zasady specyfikacji asfaltów
"' r.r 'i"1'' l( (l 'v '; .t vCh pOlimerrtmi



So ecy,fikat: i a l-e c hr,t c ::ru D. 0-(...!:,-...!.-"------

D.06.03.01 t]MOC h{{IłNlijj iełlł'*łll,C 7Y

1. WSTEP
1'1' Przedmiot SST 

:^:--'"; -ął-,,'t'l'łąlltei cnerrlfil::łcii techniczn, 'a doIyczące
Przedmiotern lliniejszą l,zc;:cgĆłcr,vej specyfillacji technicznej (SST) są wymaganl

wykonania i oclbjoru l.lbli,' z.rłiązanych z Wykonaniem remontu poboczy dróg dla zadań"

- Remont clrogi gmirtr'r'! rl 36 ł c93T Rataje Słupskie ,,Jezjórko'' od km 0+000 do km 0+536'

- Relncnt uI:.3i gmi'.:;::i l'i o,:.:l:ćv,,- Bank nl361044T od km 0+000 do km 1+450'

!.Ż. Zakr es stostlvy ani a S 5' T
Szczegółowa specyfil<ac ja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument prz'etargowy i kontraktowy

prz1t zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie l' l' i l'3'

1.3. Zakres robót objętych SS1
Ustalerrla ZaV/JrLe \]!, llinie1szej specylikacji rkotyczą zasad prowacizerria robót zwtązanych

z wvkolranięrll l ;n(]" llf rljl1 1'" 
Lttrlc4y fl16!g'

Zakresem robót j elit oŁ'1 ę ic vol'i !'"otlante :

-w.lrównanieruzupernienieistrriejącychpoboczygruntemniespoistym;
- śc^ęcia Zavl)/Zonych p0DocZy (poprzedzające utwardzenie poboczy kruszywem łamanym);

_ ttzupełnieni'i (tttwi,lc;enia) trlcltloczy kltrszy'"*,em łamanytn stabi]izowanym liechani cznie 0137'5 mm'

o grub. v/at' s[1,r/)/ 10 l'll''
Zade,.i \VyStl;l'''.]\\, lniJ L1,i_,1''.1'.',.,.ill 1lobocz1' zg',,c1nie z Dokumentacją P;ojekt'_''i'i''

1.4. określenia porl sfatłt'lł e
określenia 1lc;tl'tltrłc,v'': 54 :..{odne z obowiazującymi,

podanyrni w iiST D l,i 3l].00.00 ,,lilymaga'nla ogołne''

L.5. ogólne wymagania clotyczące robót
ogólLle wylla-:.arrliL cu''1,,:;:i'ce robót podano w SST D.M.0o.00.00,,Wymagania ogólne'' pkt l'5'

2. MATER.IA=Ł,Y

2.1'. o gólrle v| }'rl iżlL[,łol riźr ('i|-t iy{ ;/ą i]c li''^l ateriałów

ogólire \ły11ll:_ll;,]ia i'l'-}''),:-i-acc rnateriałóri , ich pozyskiu'ania i skłaclclwania podano W SST

D.M.00.00.00' ..Wy.iagali]'l i)gólne'' pkt 2

2.2. Rodzaje ntaleł -, aleirr'

Do utwłrrdzettia p'oboczl/ Zgoclnie z Dokumełtracją Projektową'

stahil z,,llv.lt-le ti'l)ch:,lli :]:-111'l ')i'3 l,5 o grubości warstwy 10 cm'

l1IlŻ.

3. SPRZŁ!'

3.L. ogólne \{ymag,a}l] a ćil t ''c u 1ce sprzętu
ogóii',; W}IitŁip.dlr1ź1 ciL]ti/C7Ź]i]i'] sprzętu podano w SST D.M'00'00'00 ''Wymagania ogólne'" pkt'3'

3.2. Sprzęt,itl ;i,łlo']riienńa pi, f, 
''L.łJ

Wykona-wca prirvstęt"l.;ącY clo wvkonania robót określonych w niniejszej

mo:lli w ośc j ą <orzy s t:lni il z l_i łs f-ep ir j ące go Spzętu :

- s;ly charki, równi ar}li clo spu! chniania, rozkładania, profilowania'

- przetvoźne zt-'l,lril;lti na \\/oclę rjo zwilżania mieszanki optymalnej' wyposażone w urządzenia do

rórłrtlitll :l_]_ l]{ :j i'l(l):.iI-)towaIlego dozoWania wody,

- walce stail'<:;'.tt;:'. lerl'iri'"r i srlt.lrlie,

- pł'--r'rl':, -.??-ę5':C7.:;ill '"'i b''.;.:) 'tle.

odpowiednimi polskimi normami i definicjami

pkt 1.4.

będzle Zas[osoWane kruszywo łamane

Wymagania dla kruszYwa wg PN-B-

SST powinien wykazaó się
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4. TRANSPOR'':
4. 1. o gólne wyrltagania tirli.\'cz i,i :'i: {-rarłs p'rlrf u

ogotne wyt,.itglttlilt :'.i] "]Z2 .: ]-t l-]l_' j;'.} '',-. Dodano rł' SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne'' pkt 4'

4.2. Transport lłraferillłćlvr
Przy wykoirywaniu l,lbót :li..ęiiorl)lrlll w niniejsze.i SST, można korzystaó z

tf ansport, l 'ł rlr 1 
'

11.l;1l;1l;'l4']l ;,abezpiec,tlljącyclr klusl:ytvo prz'e'1

clowolnych środków
ta.nieczyszczeniem

i rozsegregowanirnr, rrzlclnr rr-itl,r n *ttutreniem i zawilgoceniem.

-l
t;11-'t:zlt'::',i'i't(|;'rli[rjli i} r()hót

ogólne wytnaganill clltYczac:e ,1,,.'']itrrn'11la robót poclano vl DM.00'00.00 ,,Wypxgaliiii ogólrre'' pkt 5'

ii''ł,,i!(]-il'I'!',i.
''l.lt'c'ł;,],- i(l i':, lli jekości i'ct. 

'1 
l

lcl','/cl l.i l, ntl't,li-jakości ro]lłjt ptldanc vi DM.00.00.00 ,.W''rnragania ogólne"

pkt 6.

ó.2. Badania pl'zcti 1]fl'1;i;1 :,iet,.j,'ll} ct.' il,Ltl|
Przed pr)y,;t,łlicllie,-, i,c; r.,iló- 'l,'5,,lll:'vl,'ca prl,ej-l'.lv!atlzi batJania itruszytł i przcrlstlwi wylriki tych

badań Inzvnlerorili clll akct:'-.tac ]j,

6.3. Badania w czasie I'c!r)']i

W czasie ii.ov,,ad.'.ęl.lił ;g|;'i \ł','kr.:'lii!\'ca będzie prowadził badania' których za]<res iczęstotliwośó

podano r.łl f.lblic]' }

Minimalna liczba badań nł dzicnne.i clziałce
roboc,r-ej

__ 2lrrioki-_ _ _
2 razv na 1 km

Niininlulnlr L /e)'()tII /,,r5c

6.4.1. SpadJ,i r:r:"r,'.r:, . ' fl - 
''

lipzrrri'.r !t.'i'' "i.:1. ' rlt)

(. .:,';, "

i (]\,Vinrly być ,:3oclnl z Dokumentac1łp Pro jel''t vĄ, Z tolerancją ł

6.4'Ż. Rćl',vi''t '!Il tl 'ł-i ' 'y
Ni: il ,ill _-' , 't', l. ][' :le nil,::l;' r,ierzyc łatą 4-metrowa lub dostc'sowaną do zakresu

roL,.,)i. l,'[-r]'.'1,;'riil ir.i p'-,'Jlr:t 1loc' latą tłie.lruże przoki'ltc'.ać 15 'rttl.

6.4.3. GrL bośc Wilis t\;|/']i

Dol:llszc t: i:-,:. ]c'l ' 
jł, ; cd p,o_lektowanei qrubości trie powinny przekraczac t 10 7o jej

'.,łl,l']',i, i.
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7. oBMx&ryQts_{łt
7. 1. ogótrnil l r,l,r- l eL[:itit'ia ć)'u ty cz4ce obmiaru robót

ogó1ne I^/\/r}a|'T jr c 'j vc 1l.i'e łlrririaru robót,rodano w SST D.M.00 00.00,,Wvpn'unia ogólne'' pkt 7.

7.2. Jednostka obłmiarowa
Jednostką obtłląrowrL :r.::ll i m2 (metr kwadratowy) pobocza utwardzonego kruszywem o grub. 10 cm

(wt',,z :'t' 'l'-.(:'ł'li L,,lllr'l ,li '\l l)r/')/padku jł:r.iy'nie utwardzenia poboc:za) gl-;t7' I m3 (metr sześcienny)
uzttpełtt,ol :a ]r_ibor];',i 8r)i 

- [':lrl niespoistym z dowozu'

8. ODBI{:Ń rł0'jru_ł
ogór'le lł.-.[ttiy łl.1uic,i "l |.lt);t iJ,Jui:irr;J w SS'I' D.lVI.00.00.00 ''Wymagania og(llirc , pkt 8.

9. PODST A vl A -Ę'tĄ'Ilsg$Q{
9.1. ogólne wyrłlr;'', ar;in r'1l;ivcząt:e podstawy płafności

ogól..c ;,r'llli-i-:lli],a l1oLiii4ci: p;J'i':awy płalilllsci podaoo r,v SST D.M.ci].{-)(j'()0.'Wymagania ogólne''
Pk:'r'

9.2. Cert',t;t C !Li)r,ril" , !!brrniArou,ej
',v ggnx \,vy1(ultaxla I Il,.1 LLi\r.i,jclz[/i1ogf/ poboczir. obejlrru.ye:

- opracowanie Projektu'I'echrrologii i organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
- pra{j3 i]C]]]'i]i{ ''V3' 1a)ll:]'-J' |rZ)'sotowawcze i oznakowanie robót oraz Utrzyil)anie oznakowania,
- z?'N:L:i:.. d,'_'ri..ri'ct]':'i ll1i(]7i]llic niezbędn':ro materiału do utwardzenia pol_ioczy,

- do,łt.'z i clr] ',',ć,: rD1' itl1 lill l','ykonania robót"
- 73'.1l'')^ c ': 

ra'cze lle i zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego
d'], 'C .l|1 

< -.';l , ir, i.llyl i|i2.iągy.h z przyj-;tej technologii robót,
- ścię':i,', 3'lŁ:'',ł: ''1. or'l ;',, ;;,Ll li. !|l(-'lltu lta ocitłill'l i rv1'plofilowanie pobocz3/Or.Jzichzagęszczenie,
- ucorządko\r'a_Iie [()r{jl'lt| rci-.tit: załadrinek i vrvwóz odpadów na wysypisko \]\taz z kosztami utylizacji

l'-lh il-: tTii'! '.t' .]r,/''. |,.l'.l\^/2ne do składowania poza terenem budolł'y,
- uti z Yrn:lt;il:. '] l. }(] i:' , -,;'i_ 'la[loi.lza pt7,el, (..1l-lS tIwania robót budorv]anvch,
- pr..J.)].._rV,ł.iłenie r:;,riai,jrr,.i lrrjań laboratoryjnych, wymaganych w SST.

fę13 "'lvl;3r']- |a l nr.j uztlpełnienia pobocza qnlntem niespoistym obejmlrje:
- 01' ?c'l'\': r' ' l]l'ol' , ]r l u Te':l^ n''licgi. i orgalrl zacji Robót oraz Progr amu Zapewnienia Jakości,
- p]_jfe pDl..]'j''f e ' '1! | !,'' '\:' tcwa\Ą'c..e . oinlkowanie robót oraz utrz!lnl)nie oznakowania'
- zaktto, dostarczelri: *o'zło'łcnle. lvvprofi1tltt'anie i zageszczenie materiału do uzupełnienia poboczy,
- r]ctł(l; i ell,,ł('t. Sa;il"'(1'! 4g rvvkonania robót.
- Zil'i1rill rr'i]l i] 7er . l ;:lL'f - ]i:tł,anie rttl '':riałtiw pomocnicz.lch koniec.znych clo prawldłowego

wllil1liltril: rcłiit ll l-'vl.;,llitlla.iil,':l,ch z tt:zvj7te4 te:hno1ogii robót,
- l-tll,)l'7?łJkrłlrallie {tlin''l .'lbcjt. załadrtnek irvYwóz oclpadów na wvs;lpisko WraZ z kosztami utylizacji

ll'h q", ",l]t'i:c,' .rZ /cio\otI/i]rl: do składo,'venia' poZa terenem budowy.
- Utl /'Vlnątrr 'e ltl-l \C]'i,' ',:':r r:llłcza prz.ez C"''}.s trrvania robót budowlanyqh.
- pfzepro'Vaclzenie 1lrlniaió'r' i badań laboi-etoryint,ch, ulymaganych w SST.

1 0. PRZI]-ł\ 5.Y ";ł !1{_l'!La :' ] _i {j
l. PN-B- I i i l2 E.r-l iz\r',v) L;iiner;,Llne. Kruszywa {arnane do nawierzchni clrogowych.
2. PN-75l-ll-.l,+'+['' '_ir-nt} ri.idorł'1ane' fiaclarria labJratoryjne.
3. BN-7'7';!.,] i ., .',l ''':.lt.^ l; r,,;].'iu:,t,], e ZagęSZ-:'ut1.2. -9fUt1tU.


