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Spis Specyfikacji Technicznych

L.P.

NR ST

NAZWA

STRONA NR

1

D.00.00.00

Wymagania ogólne

3

2

D.05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

15

3

D.05.03.15

Remont cząstkowy naw. bitumicznej
mieszanką mineralno-bitumiczną

24

4

D.05.03.17

Remont cząstkowy naw. bitumicznej
emulsją i grysami

31
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną
wykonane przy remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych następujących dróg
wojewódzkich:
DW 438 Borek Wlkp.- Koźmin Wlkp.
DW 442 Września- Kalisz
DW 443 Jarocin- Tuliszków
DW 444 Krotoszyn- Ostrzeszów
DW 445 Odolanów- Ostrów Wlkp.
DW 447 Antonin- Grabów n/Prosną
DW 449 Syców- Błaszki
DW 450 Kalisz- Opatów
była DK 8 Syców - Wieruszów
była DK 25 Kalisz- Skalmierzyce

w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres Robót objętych ST
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami :
D.05.03.05
D.05.03.15
D.05.03.17

Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Remont cząstkowy naw. bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technicznoużytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po
jego zakończeniu.
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.
1.4.8. Inspektor Nadzoru (Kierownik RDW/osoba przez niego wyznaczona) – osoba wymieniona w
danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami
rowów.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni.
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości
materiałów oraz robót.
1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora projektu.
1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i
czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni.
1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.
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1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.26. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
1.4.27. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania
nawierzchni.
1.4.28. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub
całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju
podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.31. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.
1.4.32. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.
1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.35. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.
1.4.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.37. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła
mostowego.
1.4.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość
konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.4.39. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z
wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
1.4.40. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.41. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.42. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.
1.4.43. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych.
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Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową,
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru (Kierownik RDW).
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie 7 dni przekaże Wykonawcy teren budowy pod warunkiem
przedstawienia przez wykonawcę zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu wraz z zgłoszeniami
do odpowiednich jednostek.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Zgodność robót z SST
SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SST.
Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy/robót
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących
obiektów w należytym stanie technicznym (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp. za wyjątkiem zimowego utrzymania: odśnieżania,
posypywania) na terenie protokólarnie przekazanego placu budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem oraz
policją, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania robót w formie i zakresie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. W szczególności – gdy zachodzi konieczność- dla dróg
technologicznych i obszarów przeznaczonych dla sprzętu Wykonawcy i transportu dla potrzeb budowy
(dla uniknięcia ewentualnych roszczeń stron) uzgodnienia te powinny zawierać również szczegółowe
opisy obecnego stanu posesji (zawierające inwentaryzację i ocenę stanu technicznego istniejących
budynków sąsiadujących z budową i potwierdzone przez właścicieli), na które może oddziaływać
transport, sprzęt i inne urządzenia budowlane Wykonawcy, proponowane przez Wykonawcę środki
zaradcze dla tych posesji lub zakres robót naprawczych do wykonania przez Wykonawcę po
zakończeniu robót. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inspektora Nadzoru
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę kontraktową.
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1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały
usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez
Inspektora Nadzoru
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas
prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem
robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie ze specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru
1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia.
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2. MATERIAŁY
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 16.04.2004 r., Dz. U. z 2014r poz. 883, wyrób budowlany nadaje się do
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z
uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr
1 do niniejszej ustawy.
2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub
bezpieczeństwa oraz nie odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1
pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosowanej oceny zgodności.
3. Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do niniejszej ustawy.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej może określić,
w drodze rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej
„wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby
budowlane, podlegające obowiązkowi oznakowania CE.
5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy określić normy zharmonizowane i wytyczne do
europejskich aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane
mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa, mając na uwadze
odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.
Koszt zakupu zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiałów niezbędnych do wykonania
zadania ponosi Wykonawca.
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru .
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji
robót. Koszt zakupu zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiałów niezbędnych do wykonania
zadania ponosi Wykonawca.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru .
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny.
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Jeżeli SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem 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
umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT – OGÓLNE ZASADY
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST,
projektem organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy i w SST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez Inspektora Nadzoru , pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu
poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów oraz robót w specjalistycznym
laboratorium drogowym niezależnym od Wykonawcy z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST.
Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 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 .
6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań
niezwłocznie po ich uzyskaniu, nie później jednak niż przed odbiorem ostatecznym.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien
udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, może oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru może zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektora Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Normą lub
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą
dostarczone przez Wykonawcę do Inspektora Nadzoru .
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów,
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do protokołu odbioru robót. Winny być
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru .
(2) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) protokoły odbioru robót,
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(3) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołów odbioru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru .
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
protokołu obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu,
b) odbiorowi częściowemu,
8.2. Odbiór ostateczny robót
8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa
w punkcie 8.2.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
2. recepty i ustalenia technologiczne,
3. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST
5. obmiar wykonanych remontów potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.3. Odbiór częściowy robót
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
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− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w DM-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.
9.3. Organizacja ruchu
Koszt organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.2013, poz. 1409 z późniejszymi zmianami)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 Nr poz. 460 z późniejszymi
zmianami).
3. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunków ich umieszczania na drogach.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg
wojewódzkich w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem
o nakładki z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubości 4 cm na ubytkach o powierzchni
powyżej 10 m² –
DW 438 Borek Wlkp.- Koźmin Wlkp.
DW 442 Września- Kalisz
DW 443 Jarocin- Tuliszków
DW 444 Krotoszyn- Ostrzeszów
DW 445 Odolanów- Ostrów Wlkp.
DW 447 Antonin- Grabów n/Prosną
DW 449 Syców- Błaszki
DW 450 Kalisz- Opatów
była DK 8 Syców - Wieruszów
była DK 25 Kalisz- Skalmierzyce
wg przedmiaru dołączonego do każdorazowego zlecenia.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym
składzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ułożona i zagęszczona.
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do
materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.
1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.
1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.
1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy
jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.
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1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych
parametrów technicznych robót.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
Należy zastosować mieszankę AC

pozyskiwania

i

składowania,

podano

w

11 S 50/70 .

Wszystkie dane z poniższych tabel należy odczytywać dla tej właśnie mieszanki z uwzględnieniem
trzeciej kategorii ruchu KR -3.
Składniki wg. poniższej tabeli :

Rodzaj materiału

KR3÷KR4

Mieszanka mineralno-asfaltowa lub
granulat asfaltowy o wymiarze D, [mm]

11

Lepiszcza asfaltowe *a)

50/70

Kruszywa mineralne

Tablice 12,13,14,15 WT-1 Kruszywa
2014

2.2. Asfalt
Należy zastosować asfalt drogowy

50/70 spełniający wymagania normy PN-EN 12591:2004.

2.3. Wypełniacz
Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w poniższej tabeli dla kat. ruchu KR-3

Właściwości wypełniacza

Wymagania w zależności od kategorii
ruchu kategorii ruchu
KR3

Uziarnienie według PN-EN 933-10:
Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie wyższa niż:
Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa niż:

zgodne z tablicą 24 w PN-EN 13043
MBF10
1 %(m/m)
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Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7
Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym wypełniaczu według PNEN 1097-4, wymagana kategoria:
Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 13179-1 wymagana
kategoria:

deklarowana przez producenta
V28/45
ΔR&B8/25

Rozpuszczalność w wodzie według PN-EN 1744-1, kategoria nie
wyższa niż:

WS10

Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym według PN-EN 196-21,
kategoria nie niższa niż:

CC70

Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym,
wymagana kategoria:

Ka 20

„Liczba asfaltowa" według PN-EN 13179-2, wymagana kategoria:

BNDeklarowana

2.4. Kruszywo
Należy zastosować kruszywo spełniające wymagania WT–1 2014 dla kat. ruchu
Uwaga: Nie dopuszcza się stosowania kruszyw wapiennych

KR-3.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa
Należy stosować kationowe emulsje asfaltowe o charakterze szybkorozpadowym, niemodyfikowane
lub modyfikowane polimerowo i spełniające wymagania zawarte w załączniku krajowym NA do normy
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,
− frezarek
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,
− skrapiarek,
− walców stalowych gładkich ,
− walców ogumionych,
− szczotek mechanicznych,
− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Asfalt
Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:
− cysternach kolejowych,
− cysternach samochodowych,
− bębnach blaszanych,
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lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
4.2.2. Asfalt
Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM oraz w aprobacie
technicznej.
4.2.3. Wypełniacz
Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów
sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.
4.2.4. Kruszywo
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek lub w termosach.
Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w
system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
− doborze składników mieszanki mineralnej,
− doborze optymalnej ilości asfaltu,
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość do betonu asfaltowego AC
Właściwość
Wymiar sita #, [mm]
16
11,2
8
5,6
4,0
2
0,125
0,063
Zawartość lepiszcza

11 S dla KR-3

Przesiew, [% (mm)]
AC 11 S
KR3÷KR6
od
do
100
90
100
60
90
48
75
42
60
35
50
8
20
5,0
11,0
B min 5,0
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Wymagane właściwości betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej i KR-3

Właściwość
Zawartość wolnych
przestrzeni
Odporność na deformacje

Odporność na działanie
wody

Warunki zagęszczenia
wg PN-EN 13108-20
C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeń
C.1.20,
wałowanie,
P98-P100
C.1.1, ubijanie,
2x 35 uderzeń

Metoda i warunki badania
PN-EN 12697-8, p. 4
PN-EN 12697-22, metoda B
w powietrzu, PN-EN 13108-20,
D.1.6,60oC, 10 000 cykli
PN-EN 12697-12 ,
przechowywanie w 40°C
z jednym cyklem zamrażania,
badanie w 25°C

Wymiar mieszanki
AC 11 S
V min2,0
V max4,0
WTSAIR0,15
PRDAIRD 9,0

ITS90

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe
i
zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy
uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Tolerancje dozowania składników
mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 %
w stosunku do masy składnika.
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu
w sposób i w ilościach określonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania,
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C.
Temperatura asfaltu 50/70 w zbiorniku nie powinna przekraczać 180 ºC w okresie
krótkotrwałym nie dłuższym niż 5 dni:
Kruszywo ( ewentualnie z wypełniaczem i granulatem asfaltowym)powinno być wysuszone i tak
podgrzane, aby mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem
asfaltowym ( ewentualnie rozdrobnienia kawałków granulatu asfaltowego). Maksymalna temperatura
gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w poniższej tablicy. W tej tablicy najniższa temperatura
dotyczy mieszanki mineralno- asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni MMA.
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Lepiszcze
asfaltowe

Temperatura mieszanki [ C°]
Beton asfaltowy AC

20/30

od 160 do 200

35/50

od 150 do 190

50/70

od 140 do 180

70/100

od 140 do 180

5.4. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, równe, bez
kolein, ustabilizowane, nośne i skropione emulsją asfaltową. Do skropienia należy zastosować
emulsję C60B3ZM lub C60B4ZM. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.
Nierówności podłoża pod warstwę ścieralną nie powinny przekraczać 9,0mm.
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. Urządzeń powinny być pokryte
asfaltem albo topliwą taśmą asfaltową lub podobnym materiałem uszczelniającym.
5.5. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest
nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej
warstwy grubości ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na
mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).
5.6. Wbudowanie i zagęszczanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowana układarką wyposażoną
w układ z
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymaniem niwelety i układana na równym podłożu
( w razie konieczności należy podłoże sfrezować).
Początkowa temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być zgodna z zakresem temperatur
wskazanym przez producenta.
W miejscach niedostępnych dla sprzętu, dopuszcza się wbudowywanie ręczne. Grubość wykonywanej
warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej 3 miejscach ( w osi i przy brzegach
warstwy). Równość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana łatą o długości 4 m z
częstotliwością niezbędną do jej wykonania zgodnie z wymaganiami.
Układana mieszanka powinna być równomiernie zagęszczana wystarczająco ciężkimi walcami.
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi
Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być ≥ 98,0 % .
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm.
Złącza powinny być całkowicie związane, a powierzchnie przylegających warstw powinny być w
jednym poziomie. Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi
powinna być posmarowana asfaltem. Sposób wykonania złącz roboczych powinien być
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały,
wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót oraz posiadać zatwierdzoną
przez Inspektora nadzoru recepturę laboratoryjną na mieszankę mineralno-asfaltową AC 11S 50/70
6.3..Badania i kontrola w czasie robót
W czasie wykonywania remontu uszkodzeń należy kontrolować :
- przygotowanie remontowanych powierzchni do wbudowywania mieszanki mineralno asfaltowej
- grubość wbudowywanej warstwy,
- prawidłowość rozkładania mieszanki
- zagęszczenie wbudowywanej warstwy,
- równość remontowanych powierzchni - różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi
powierzchniami,
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy po zagęszczeniu,
- uszczelnienie masą zalewową lub taśmą bitumiczną połączenia krawędzi powierzchni po remoncie z
krawędzią nawierzchni istniejącej,
- wizualnie ocenić remontowaną powierzchnię
pod względem występowania miejsc
przebitumowanych, porowatych, występujących pęknięć i wykruszeń,
- wizualnie ocenić występowanie nieotoczonych asfaltem ziarn kruszywa we wbudowanej mieszance,
- oceniać zgodność składu wbudowywanej mieszanki ze składem recepturowym mieszanki w
odniesieniu do dopuszczonych tolerancji podanych w Tabeli nr 1.
W przypadkach stwierdzenia przez Inspektora nadzoru miejsc przebitumowanych, porowatych,
pęknięć, braku uszczelnienia masą zalewową krawędzi połączeń na całej długości, wyraźnych oznak
niedostatecznego zagęszczenia w postaci wykruszeń i wypadania ziarn z powierzchni
wyremontowanej, widocznego braku otoczenia ziarn kruszywa asfaltem na powierzchni
remontowanej, na polecenie Inspektora nadzoru wskazane miejsca należy rozebrać i remont wykonać
ponownie. Ponadto Inspektor nadzoru może żądać dodatkowo przedstawienia przez Wykonawcę
badania składu ziarnowego, zawartości asfaltu, zagęszczenia i zawartości wolnej przestrzeni w
warstwie na próbkach wyciętych z wyremontowanych miejsc wskazanych przez Inspektora nadzoru
według wymagań dla AC 11S 50/70 w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Próbki pobiera Wykonawca w obecności Inspektora nadzoru z miejsc wskazanych przez Inspektora
nadzoru.
Jedna próbka jako „świadek” pozostaje do dyspozycji Inspektora nadzoru. Na miejscu pobrania
próbek sporządza się protokół pobrania próbek podpisany przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
6.4. Badania po zakończeniu robót
6.4.1. Obligatoryjnie 1 badanie na każde 400 m2 wykonanego remontu z miejsca wskazanego przez
Inspektora nadzoru i Wykonawcę, na próbkach pobranych z udziałem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru, wykonane przez Wykonawcę w laboratorium niezależnym od Wykonawcy robót
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Badanie dotyczy składu ziarnowego wbudowanej
mieszanki AC 11S 50/70, zagęszczenia i wolnych przestrzeni. Sposób pobrania próbek jak opisano
w 6.3.
6.4.2. Badania składu wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w otaczarce polega na wykonaniu
ekstrakcji. Wyniki badania składu wbudowanej mieszanki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną
z tolerancją określoną w tablicy 1. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.
Tablica 1. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m

21

SST
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.

Lp.

Składniki mieszanki minealno-asfaltowej

1

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:
8,0; 6,3; 4,0; 2,0
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach #
0,075mm
Asfalt

2
3
4

Tolerancje składu
mieszanki mineralnoasfaltowej [%]
± 4,0
± 2,0
± 1,5
± 0,3

zagęszczenie>/ 98%
Wolna przestrzeń 2-5%
6.4.3. W przypadku wystąpienia różnic w składzie mieszanki lub zagęszczeniu lub zawartości wolnych
przestrzeni większych niż dopuszczalne Wykonawca ma prawo wykonania badań dodatkowych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu
asfaltowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt-u 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- przygotowanie uszkodzonych miejsc do remontu:
− - wyfrezowanie uszkodzeń frezarką ;
− oczyszczenie i skropienie podłoża,
− dostarczenie materiałów,
wytworzenie betonu asfaltowego bazując na recepcie roboczej,
transport mieszanki na plac budowy,
zabezpieczenie krawężników, zakrywanie i odkrywanie urządzeń kanalizacyjnych w trakcie
robót, pokryw studni rewizyjnych i osadników, kratek ściekowych, dylatacji, oznakowania
stałego,
przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie asfaltem,
mechaniczne/ręczne ułożenie mieszanki,
mechaniczne zagęszczenie rozłożonej warstwy,
wykonanie złączy,
zabezpieczenie krawędzi,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych Specyfikacją,
uporządkowanie placu budowy.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-C-04024:1991
PN-C-96173:1974
BN-68/8931-04
PN-EN 12591:2004
-PN-EN-13108-1
- WT-1
- WT-2

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych.
Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: Beton asfaltowy
Wytyczne Techniczne – Kruszywa do mieszanek mineralno- asfaltowych i
powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych 2014
Wymagania Techniczne – Mieszanki mineralno- asfaltowe 2014
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.15
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną
1. WSTĘP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich w obszarze działania
RDW w Ostrowie Wlkp.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
remontem nawierzchni bitumicznej masą bitumiczną na następujących drogach wojewódzkich:
DW 438 Borek Wlkp.- Koźmin Wlkp. gr.4 cm
DW 442 Września- Kalisz gr.4 cm i gr.6 cm
DW 443 Jarocin- Tuliszków gr.4 cm i gr.6 cm
DW 444 Krotoszyn- Ostrzeszów gr.4 cm
DW 445 Odolanów- Ostrów Wlkp. gr.4 cm i gr.6 cm
DW 447 Antonin- Grabów n/Prosną gr.4 cm i gr. 6 cm
DW 449 Syców- Błaszki gr.4 cm i gr.6 cm
DW 450 Kalisz- Opatów gr.4 cm i 6 cm
była DK 8 Syców - Wieruszów gr.4 cm i 6 cm
była DK 25 Kalisz- Skalmierzyce gr.4 cm i 6 cm
wg przedmiarów załączanych każdorazowo do zlecenia.
1.4 Określenia podstawowe
1.4.1

1.4.2
1.4.3
1.4.4

Remont cząstkowy nawierzchni- zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco,
związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających niebezpieczeństwu ruchu,
jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania
się powstałych uszkodzeń
Ubytek – wykruszenie materiału mineralno – bitumicznego na gł. nie większą niż grubość
w-wy ścieralnej
Wybój - wykruszenie materiału mineralno – bitumicznego na gł. większą niż grubość w-wy
ścieralnej
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.4

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiającego.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt.1.5 SST D.00.00.00
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2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00 pkt 2
2.2. Materiały
Do wykonania remontów cząstkowych należy stosować następujące materiały:
2.2.1 Beton asfaltowy:
Należy zastosować mieszankę AC

11 S 50/70 .

Wszystkie dane z poniższych tabel należy odczytywać dla tej właśnie mieszanki z uwzględnieniem
trzeciej kategorii ruchu KR -3.
Składniki wg. poniższej tabeli :

Rodzaj materiału

KR3÷KR4

Mieszanka mineralno-asfaltowa lub
granulat asfaltowy o wymiarze D, [mm]

11

Lepiszcza asfaltowe *a)

50/70

Kruszywa mineralne

Tablice 12,13,14,15 WT-1 Kruszywa
2014

Uwaga: Nie dopuszcza się stosowania kruszyw wapiennych.

Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza:
Przesiew, [% (mm)]
AC 11 W KR3÷KR6
od
do
100
90
100
60
90
48
75
42
60
35
50
8
20
5,0
11,0
B min 5,0

Właściwość
Wymiar sita #, [mm]
16
11,2
8
5,6
4,0
2
0,125
0,063
Zawartość lepiszcza

Wymagane właściwości betonu asfaltowego:
Właściwość
Zawartość wolnych
przestrzeni
Odporność na deformacje
trwałe a)

Odporność na działanie
wody

Warunki zagęszczenia
wg PN-EN 13108-20

Metoda i warunki
badania

C.1.3,ubijanie,
2×75 uderzeń

PN-EN 12697-8, p. 4

C.1.20,
wałowanie,
P98-P100

C.1.1, ubijanie,
2x 35 uderzeń

PN-EN 12697-22, metoda
B
w powietrzu, PN-EN
13108-20,
D.1.6,60oC, 10 000
PN-EN 12697-12 ,
przechowywanie w 40°C
z jednym cyklem
zamrażania,
badanie w 25°C

Wymiar mieszanki
AC 16 W
V min2,0
V max4,0
WTSAIR 0,15
PRDAIR 9,0

ITS90
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2.2.2 Emulsja asfaltowa
Należy stosować kationowe emulsje asfaltowe o charakterze szybkorozpadowym, niemodyfikowane
lub modyfikowane polimerowo i spełniające wymagania zawarte w załączniku krajowym NA do normy
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych wobec kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do remontów cząstkowych zgodnie
z wymaganiami wobec kationowych emulsji asfaltowych i kationowych emulsji modyfikowanych
do remontów cząstkowych nawierzchni.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 pkt 3
3.2 Sprzęt do wykonania remontu cząstkowego wg niniejszej specyfikacji to:
frezarka do nawierzchni
piła do nawierzchni
- szczotka mechaniczna
- skrapiarka do bitumu przewoźna
- walec ogumiony lub lekki walec statyczny 10 t
- wytwórnia masy
Stosowany na budowie sprzęt powinien być sprawny technicznie i wyposażony w ostrzegawcze
sygnały świetlne widoczne z wszystkich stron.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 pkt 4
4.2 Środki transportu
- ciągnik kołowy
- samochód wywrotka z zabezpieczeniem masy przed utratą temperatury
Używane środki transportowe muszą być sprawne technicznie. Środki transportowe poruszające się
po koronie drogi winy być zaopatrzone w lampy ostrzegawcze.
Czas transportu mieszanki mineralno-bitumicznej nie może przekroczyć 1 godziny.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Uwaga: Przed przystąpieniem do robót należy oznakować drogę na czas prowadzenia robót zgodnie
z zatwierdzonym w trybie ustawy /Dz.U. nr 177,poz.1729 z 2003 r./ „projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robót”.
5.2. Przygotowanie powierzchni do remontu
Przygotowanie uszkodzonego miejsca, ubytku, wyboju do remontu należy wykonać poprzez:
- staranne pionowe obcięcie krawędzi w miejscu uszkodzenia na określoną głębokość umożliwiającą
wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. prostokąta oraz
pionowych krawędzi,
- wyrównanie dna miejsca remontowanego na zleconą grubość warstwy remontu
- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni,

26

SST
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich w obszarze działania RDW w Ostrowie Wlkp.

- usunięcie wody, doprowadzając nawierzchnię remontowanego miejsca do stanu powietrznosuchego,
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i
pyłu.
Zabrania się pozostawiania przygotowanych do remontu miejsc do niekontrolowanego ruchu
pojazdów. Przygotowane do remontu miejsca powinny być naprawione w ciągu tej samej zmiany
roboczej lub w sposób trwały oznakowane zgodnie z zatwierdzonym „projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robót”
5.3. Materiały z rozbiórki z miejsc przewidzianych do remontu
Materiał uzyskany z rozbiórki i z frezowania nawierzchni asfaltowej w miejscu wykonania remontu
(destrukt bitumiczny) stanowi własność Zamawiającego. O sposobie zagospodarowania materiału
(wykorzystanie na miejscu lub odwiezienie na wskazany plac składowy) decyduje Inspektor nadzoru.
5.4. Remont uszkodzeń nawierzchni
5.4.1. Remont uszkodzeń nawierzchni wykonany ręcznie
- szerokość remontowanego miejsca do 0,80 m,
- długość remontowanego miejsca do 4,00 m
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do remontu (wg punktu 5.2.), należy spryskać
dno i boki remontowanego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową w ilości 0,5 l/m².
Przy remoncie obejmującym obłamane krawędzie nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór
boczny w celu dobrego związania miedzywarstwowego miejsca remontowanego.
Mieszankę mineralno-asfaltową AC 11 S należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek
oraz listew profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu
bezpośrednio w przygotowane do remontu miejsca. Mieszanka powinna być jednakowo spulchniona
na całej powierzchni remontowanego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej zagęszczeniu
wyremontowana powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni.
Początkowa temperatura zagęszczanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S powinna być nie
niższa niż 140 C. Wbudowaną mieszankę należy zagęścić do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia >/98 %. Grubość ułożonej warstwy po zagęszczeniu musi być zgodna ze zleconą, z
tolerancją ± 10%.
Różnice wysokości na połączeniu remontowanego miejsca z istniejącą nawierzchnią nie powinny być
większe od 1-2 mm po zagęszczeniu wyremontowanej powierzchni. Połączenie krawędzi nawierzchni
istniejącej z krawędzią wyremontowanego miejsca należy uszczelnić asfaltową masą zalewową lub
uszczelniającą taśmą bitumiczną w miejscu połączenia krawędzi na szerokości 4-6 cm.
Rozłożona i wbudowana mieszanka mineralno asfaltowa AC 11 S w miejscach remontowanych wg
zlecenia Zamawiającego zagęszczona walcem lub zagęszczarką płytową musi odpowiadać wymogom
zawartym w zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru recepturze. Powierzchnia wykonanych remontów
cząstkowych musi być jednorodna, równa, ze starannie uszczelnionymi krawędziami pomiędzy
miejscem remontowanym a istniejącą nawierzchnią. Powierzchnia wyremontowana nie może
wykazywać miejsc przebitumowanych , porowatych, wykruszeń , pęknięć, widocznych nie otoczonych
asfaltem ziarn kruszywa we wbudowanej mieszance mineralno asfaltowej AC 11 S.
5.4.2. Remonty uszkodzeń nawierzchni wykonane układarką
- szerokość remontowanego miejsca od 0,80 m
- długość remontowanego miejsca od 4,00 m
Miejsce przeznaczone do remontu powinno być równe, wyprofilowane w sposób umożliwiający odpływ
wody z powierzchni przeznaczonej do naprawy i przygotowane według wymagań zapisanych w 5.2.
Powierzchnię miejsca remontowanego należy spryskać szybkorozpadową kationową emulsją
asfaltową w ilości 0,5 l/m2.
Mieszankę mineralno-asfaltowa AC 11 S należy wbudować układarką wyposażoną w układ z
automatycznym sterowaniem grubością i równością układanej warstwy.
Początkowa temperatura wbudowanej mieszanki powinna być nie mniejsza niż 140°C. Zagęszczanie
mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie z ustalonym schematem przejść walca.
Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia po
wbudowaniu warstwy mieszanki mineralno asfaltowej AC 11 S dla KR3 do KR 4 powinien wynosić ≥
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97% po zagęszczeniu. Grubość ułożonej warstwy po zagęszczeniu musi być zgodna ze zleconą z
tolerancją ± 10%
Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Połączenia krawędzi nawierzchni istniejącej z krawędzią wyremontowanego miejsca należy uszczelnić
asfaltową masą zalewową lub uszczelniającą taśmą bitumiczną w miejscu połączenia krawędzi na
szerokości 4-6 cm. Powierzchnie czołowe krawężników i innych urządzeń usytuowanych w
nawierzchni powinny być pokryte asfaltem, topliwą taśmą asfaltową lub podobnym materiałem
uszczelniającym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Rozłożona i wbudowana mieszanka
mineralno-asfaltowa AC11S w miejscach wyremontowanych zagęszczona walcem lub zagęszczarką
płytową musi odpowiadać wymogom zawartym w zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru recepturze
Wygląd zewnętrzny powierzchni wykonanych remontów i równość warstwy - według wymagań
zapisanych w p. 5.4.1.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały,
wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót oraz posiadać zatwierdzoną
przez Inspektora nadzoru recepturę laboratoryjną na mieszankę mineralno-asfaltową AC 11 S dla
asfaltu D50/70.
6.3..Badania i kontrola w czasie robót
W czasie wykonywania remontu uszkodzeń należy kontrolować :
- przygotowanie remontowanych powierzchni do wbudowywania mieszanki mineralno asfaltowej
- grubość wbudowywanej warstwy,
- prawidłowość rozkładania mieszanki
- zagęszczenie wbudowywanej warstwy,
- równość remontowanych powierzchni - różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi
powierzchniami,
- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy po zagęszczeniu,
- uszczelnienie masą zalewową lub taśmą bitumiczną połączenia krawędzi powierzchni po remoncie z
krawędzią nawierzchni istniejącej,
- wizualnie ocenić remontowaną powierzchnię
pod względem występowania miejsc
przebitumowanych, porowatych, występujących pęknięć i wykruszeń,
- wizualnie ocenić występowanie nieotoczonych asfaltem ziarn kruszywa we wbudowanej mieszance,
- oceniać zgodność składu wbudowywanej mieszanki ze składem recepturowym mieszanki w
odniesieniu do dopuszczonych tolerancji podanych w Tabeli nr 1.
W przypadkach stwierdzenia przez Inspektora nadzoru miejsc przebitumowanych, porowatych,
pęknięć, braku uszczelnienia masą zalewową krawędzi połączeń na całej długości, wyraźnych oznak
niedostatecznego zagęszczenia w postaci wykruszeń i wypadania ziarn z powierzchni
wyremontowanej, widocznego braku otoczenia ziarn kruszywa asfaltem na powierzchni
remontowanej, na polecenie Inspektora nadzoru wskazane miejsca należy rozebrać i remont wykonać
ponownie. Ponadto Inspektor nadzoru może żądać dodatkowo przedstawienia przez Wykonawcę
badania składu ziarnowego, zawartości asfaltu, zagęszczenia i zawartości wolnej przestrzeni w
warstwie na próbkach wyciętych z wyremontowanych miejsc wskazanych przez Inspektora nadzoru
według wymagań dla AC 11 S w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
Próbki pobiera Wykonawca w obecności Inspektora nadzoru z miejsc wskazanych przez Inspektora
nadzoru.
Jedna próbka jako „świadek” pozostaje do dyspozycji Inspektora nadzoru. Na miejscu pobrania
próbek sporządza się protokół pobrania próbek podpisany przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
6.4. Badania po zakończeniu robót
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6.4.1. Obligatoryjnie 1 badanie na każde 400 m2 wykonanego remontu z miejsca wskazanego przez
Inspektora nadzoru i Wykonawcę, na próbkach pobranych z udziałem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru, wykonane przez Wykonawcę w laboratorium niezależnym od Wykonawcy robót
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Badanie dotyczy składu ziarnowego wbudowanej
mieszanki AC11S, zagęszczenia i wolnych przestrzeni. Sposób pobrania próbek jak opisano w 6.3.
6.4.2. Badania składu wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej produkowanej w otaczarce polega na wykonaniu
ekstrakcji. Wyniki badania składu wbudowanej mieszanki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną
z tolerancją określoną w tablicy 1. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.
Tablica 1. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m
Lp.

Składniki mieszanki mineralno- asfaltowej

1

Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:
8,0; 6,3; 4,0; 2,0
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach #
0,075mm
Asfalt

2
3
4

Tolerancje składu
mieszanki mineralnoasfaltowej [%]
± 4,0
± 2,0
± 1,5
± 0,3

zagęszczenie>/ 98%
Wolna przestrzeń 2-5%
6.4.3. W przypadku wystąpienia różnic w składzie mieszanki lub zagęszczeniu lub zawartości wolnych
przestrzeni większych niż dopuszczalne Wykonawca ma prawo wykonania badań dodatkowych.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m² wykonanego remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Odbiór robót
Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanego remontu
Remont cząstkowy uznaje się za wykonany zgodnie z SST po:
1.dokonaniu przez Inspektora nadzoru pisemnej oceny technologicznej w oparciu o ocenę wizualną i
stwierdzeniu, że:
- przygotowano uszkodzone miejsce do remontu (obcięte krawędzie, oczyszczone dno i krawędzie,
usunięto wodę, wysuszono powierzchnię),
- spryskano dno i boki emulsją asfaltową,
- brak miejsc przebitumowanych, porowatych, brak wykruszeń i pęknięć na powierzchni
wyremontowanej,
- właściwe wielkości wbudowanego kruszywa na powierzchni wyremontowanej,
- właściwe otoczenie asfaltem kruszywa na powierzchni wyremontowanej,
- prawidłowa szczelność i zagęszczenie w ocenie wizualnej,
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- prawidłowe uszczelnienie krawędzi wbudowanej mieszanki z krawędzią istniejącej nawierzchni,
- prawidłowa wysokość wbudowanej mieszanki w stosunku do istniejącej nawierzchni,
- równość w granicach dopuszczonych odstępstw,
- grubość w granicach dopuszczalnych odstępstw,
- powierzchnia naprawiona jednorodna
- wykonano zlecony zakres remontu,
- odtworzono oznakowanie poziome w miejscu remontu.
2.Przedstawieniu przez Wykonawcę wyników badania składu wbudowanej mieszanki zgodnej z
zatwierdzoną . receptą w granicach dopuszczonych odchyłek w zakresie uziarnienia ,zawartości
asfaltu, zagęszczenia i wolnych przestrzeni.
3.Przedstawieniu przez Wykonawcę obmiarów wykonanych remontów potwierdzonych przez
Inspektora nadzoru
W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor nadzoru określi zakres wykonania robót poprawkowych lub
ponowne wykonanie wadliwie wykonanego remontu. Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie
mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanego remontu.
Roboty poprawkowe lub ponowne wykonanie wadliwie wykonanego remontu, Wykonawca zrealizuje
na własny koszt, w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowania robót zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robót,
- zakup i transport mieszanki mineralno-asfaltowej,
- przygotowanie uszkodzonych miejsc do remontu:
- wyfrezowanie uszkodzeń frezarką
- obcięcie piłą z nadaniem w miejscu remontu kształt figury geometrycznej i pionowych krawędzi,
- odwiezienie destruktu w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru,
- oczyszczenie i osuszenie dna miejsc przygotowanych do remontu
- skropienie emulsją w ilości 0,5 l/m2,
- posmarowanie krawędzi i urządzeń obcych asfaltem lub przyklejenie taśm dylatacyjnych,
- wykonanie remontu zgodnie z SST i zaleceniami Inspektora nadzoru, warstwą o grubości zleconej
-uszczelnienie masą zalewową asfaltową lub taśmą bitumiczną połączeń krawędzi powierzchni
remontowanej z istniejącą nawierzchnią,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprzętu z placu budowy,
- uporządkowanie miejsca robót.

10. przepisy związane
1. WT-1 „Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach
krajowych” – GDDKiA Warszawa 2014
2. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
3. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.05.03.17
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami
1. WSTĘP
1.6 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich w obszarze
działania RDW w Ostrowie Wlkp.
1.7 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1
1.8 Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia poniżej wymienionych robót:
remont cząstkowy emulsją i grysami na n/w drogach wojewódzkich:
DW 438 Borek Wlkp.- Koźmin Wlkp.
gr.2 cm
DW 442 Września- Kalisz
gr.2 cm
DW 443 Jarocin- Tuliszków
gr.2 cm
DW 444 Krotoszyn- Ostrzeszów
gr.2 cm
DW 447 Antonin- Grabów n/Prosną
gr.2 cm
DW 449 Syców- Błaszki
gr.2 cm
DW 450 Kalisz- Opatów
gr.2 cm
wg przedmiarów załączanych każdorazowo do zlecenia.
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1.9 Określenia podstawowe
1.9.1

1.9.2
1.9.3
1.9.4

Remont cząstkowy nawierzchni- zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco,
związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających niebezpieczeństwu ruchu,
jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania
się powstałych uszkodzeń
Ubytek – wykruszenie materiału mineralno – bitumicznego na gł. nie większą niż grubość wwy ścieralnej
Wybój - wykruszenie materiału mineralno – bitumicznego na gł. większą niż grubość w-wy
ścieralnej
Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
1.4

1.10
Ogólne wymagania dotyczące robót
1.11
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST
i poleceniami Inżyniera .
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt 1.5 SST D.00.00.00
2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00 pkt 2
2.2. Materiały
Do wykonania remontów cząstkowych należy stosować:
Kruszywa o frakcji 2/5 , 5/8, 8/11 wg WT-1 2014
Uwaga: Nie dopuszcza się stosowania kruszyw wapiennych.
kationową emulsję asfaltową modyfikowaną polimerami spełniające wymagania zawarte
w
załączniku krajowym NA do normy PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych - wobec kationowych emulsji
asfaltowych stosowanych do remontów cząstkowych zgodnie z wymaganiami wobec
kationowych emulsji asfaltowych i kationowych emulsji modyfikowanych do remontów
cząstkowych nawierzchni.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 pkt 3
3.2 Sprzęt do wykonania remontu cząstkowego wg niniejszej specyfikacji to:
- szczotka mechaniczna
skrapiarka lepiszcza – do rozłożenia lepiszcza na nawierzchni,
rozsypywarka kruszywa – do rozłożenia kruszywa na nawierzchni,
- remonter drogowy np. PATCHER
- walec ogumiony lub lekki walec statyczny 10 t
Stosowany na budowie sprzęt powinien być sprawny technicznie i wyposażony w ostrzegawcze
sygnały świetlne widoczne z wszystkich stron.
4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 pkt 4
4.2 Środki transportu
- ciągnik kołowy
- samochód samowyładowczy
Używane środki transportowe muszą być sprawne technicznie .Środki transportowe poruszające się
po koronie drogi winy być zaopatrzone w lampy ostrzegawcze.
5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpienie do robót należy oznakować drogę zgodnie projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót w zatwierdzonym w trybie przewidzianym Dz. U nr 177 poz. 1729 z 2003 r.
5.1. Ręcznie
- miejscach wyznaczonych do remontu należy usunąć skruszony materiał i wywieźć w miejsce
wyznaczone przez Zamawiającego,
- oczyścić powierzchnię, a następnie skropić emulsja asfaltową w ilości 1,0-1,2 dm3/m2 nieco szerzej
poza obwód uszkodzenia i równomiernie rozsypać grys 5/8 w ilości 7-9 dm3/m2,
- czynność tę należy powtórzyć aż do wypełnienia głębszych ubytków,
- miejsce remontu wstępnie zawałować walcem,
- następnie całą naprawianą powierzchnię skropić emulsja asfaltową w ilości 1,3-1,5 dm3/m2 i
równomiernie rozsypać grys 2/5 w ilości 6-8 dm3/m2,
- do zagęszczenia przystąpić po rozpoczęciu procesu wiązania charakteryzującego się zmianą barwy
emulsji na ciemniejszą,
- całość zawałować walcem ogumionym . Dla uzyskania właściwego przywałowania można przyjąć,
co najmniej 5-krotne przejście walca ogumionego w tym samym miejscu przy stosunkowo dużej
prędkości od 8 do 10 km/h.
Roboty wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i w temp. otoczenia nie niższej niż 5 o C.
5.2. Remonterem np. typu „Patcher”
Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) można użyć specjalne remontery,
wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową
w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia.
Remonter Patcher powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów,
silnik o mocy powyżej 50 kW napędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyżej 65 l/min i
system pneumatyczny z dmuchawą z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczeń i nadawania
ziarnom grysu (frakcji od 2 do 5 mm) dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją.
Remonter Patcher powinien być wyposażony w układ dostarczania grysu przenośnikiem ślimakowym
ze standardowego samochodu samowyładowczego, a także w układ do oczyszczania obiegu emulsji
asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 pkt 6
6.2 Kontrola jakości robót
W zakresie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych wymaga się, aby różnice wysokości
między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami (pomiar łatą 4-metrową) były ≤ 9
mm.
Pochylenie poprzeczne - spadek warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze
spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym poziom warstwy wypełniającej ubytek powinien być
wyższy od otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm.
Wykonany remont powinien charakteryzować się jednorodnym wyglądem zewnętrznym, powierzchnia
jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu,
tworzącymi wyraźną grubą makrostrukturę. Dopuszcza się zloty kruszywa rzędu 5%.
Wykonawca dostarczy atesty na emulsję i grysy.
7. OBMIAR ROBÓT
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7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego remontu cząstkowego
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST po dokonaniu przez Inspektora Nadzoru :
- wzrokowego sprawdzenia szczelności struktury
- sprawdzeniu równości podłużnej łatą 4 m oraz równości profilu poprzecznego łata profilową
- uzgodnieniu ilości wykonanego remont
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:
-oznakowania robót
-zakup i transport emulsji i grysu
-przygotowanie nawierzchni przez oczyszczenie oraz usunięcie zanieczyszczeń i pyłów
-wypełnienie ubytków emulsją i grysami
- wałowanie
- uporządkowanie miejsca robót
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- WT-1
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