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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) 
 
Grupa robót – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii ściekowej i wodnej 
 
Klasa robót -  45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywanie 
terenu 
 
Kategoria robót - 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
 
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  
są wymagania dotyczące naprawy (odtworzenia) dróg w ramach zadania pn.: „Renowacja 
kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra”. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 

Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z odbudową nawierzchni drogowych, 
zgodnie z warunkami zarządców dróg, które zostaną rozebrane (wg ST-01) w zakresie 
niezbędnym do wykonania robót renowacyjnych. Prace związane z naprawą – odtworzeniem 
dróg ograniczą się do miejsc bezpośredniego rejonu studni i komór w przypadku poddawania 
renowacji ich zwieńczenia oraz w przypadku konieczności demontażu pokryw 
nastudziennych przy montażu rękawów renowacyjnych (dla kanałów o wymiarach od 800 
mm). 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odtworzenia nawierzchni dróg na trasie 
istniejących kanałów poddawanych renowacji znajdujących się w następujących ulicach: 
 

Lp. Trasa kanału 

1.  
ul. Morelowa  

(od budynku nr 69 do budynku nr 16) 

2.  
ul. Dekoracyjna 

(od ul. Trasa Północna do budynku nr 8) 

3.  
ul. Bema i ul. Dworcowa  
od skrzyżowania z ul. Ułańską do skrzyżowania z ul. Staszica z 
wyłączeniem Centrum Przesiadkowego 

4.  
ul. Zachodnia  

(od budynku nr 1 do ul. Łużyckiej) 

5.  
ul. Kraljevska 

(od ul. Węgierskiej do ul. Wyszyńskiego) 

6.  
ul. Zawadzkiego – „Zośki”  

(od budynku nr 46 do budynku nr 20) 

7.  
ul. Zacisze do kolektora Ø 2500 (od komory ul. Wyszyńskiego do komory na 
kolektorze Ø 2500) 

8.  

Plac Powstańców Wielkopolskich – ul. Węglowa  
(Plac Powstańców Wielkopolskich – al. Wojska Polskiego – ul. Zamkowa – 
ul. Młyńska  – pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. Jelenią – ul. Lisia – ul. 
Składowa – ul. Węglowa) 
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9.  

ul. Reja – al. Wojska Polskiego – ul. Młyńska  

(od  al. Wojska Polskiego – ul. Przy Gazowni – ul. Zamkowa – do ul. 
Młyńskiej) 

 

 
1.3.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty 
tymczasowe: 

- roboty przygotowawcze i pomocnicze, 

- montaż i demontaż szalunków (np. przy wykonaniu elementów betonowych), 
oraz prace towarzyszące: 

- pomiary geodezyjne,  

- transport materiałów na miejsce robót (oprócz materiałów z odzysku), 

- transport materiałów z miejsca składowania (po rozbiórce) do miejsca wbudowania 
(dotyczy materiałów z odzysku), 

- transport wewnętrzny w obrębie budowy, 

- zagęszczenie i ubicie materiałów drogowych,  

- pielęgnacja wykonanej nawierzchni, 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań w trakcie i po wykonaniu 
nawierzchni, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

- utrzymanie nawierzchni dróg dojazdowych w okresie ich eksploatacji. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  
z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-00-Wymagania 
ogólne. 
Grubości warstw należy traktować jako grubości po zagęszczeniu.  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót  
z Dokumentacją Projektową, Rysunkami, ST i obowiązującymi normami. Ponadto 
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

 
2. MATERIAŁY 

Do wykonania odtworzenia dróg należy stosować następujące materiały zgodnie z niniejszą 
ST: 

 beton asfaltowy, 

 asfalt twardolany,  

 płyty chodnikowe 50x50x7 cm (nowe i pochodzące z odzysku), 

 płytki chodnikowe betonowe 35x35x5 cm (nowe i pochodzące z odzysku), 

 betonowa kostka brukowa gr.6 i gr.8 cm (nowa i pochodząca z odzysku), 

 krawężniki betonowe typu ulicznego 20x30 cm, 15x30 cm (nowe i pochodzące  
z odzysku), 

 obrzeże betonowe 8x30 cm (nowe i pochodzące z odzysku), 

 płyty drogowe, betonowe ażurowe gr. 15 cm (nowe i pochodzące z odzysku), 
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 płyty kamienne terakotowe (z odzysku), 

 tłuczeń, 

 piasek gruboziarnisty na podbudowę i podsypki, 

 żwir, 

 cement, 

 geosiatka. 

 
2.1. Zestawienie wyrobów do warstw nawierzchni drogowych  
z uwzględnieniem obciążenia ruchem  

Warstwa Wyrób 

Kategoria ruchu 

KR 3-4 KR 5-6 

podbudowa 
Mieszanki mineralno-asfaltowe AC 16 P, AC 22 P AC 16 P, AC 22 P 

Lepiszcza asfaltowe  35/50, 50/70 35/50, 50/70 

wiążąca 
Mieszanki mineralno-asfaltowe AC 16 W, AC 22 W AC 16 W, AC 22 W 

Lepiszcza asfaltowe 35/50, 50/70 35/50 

ścieralna 
Mieszanki mineralno-asfaltowe MA 11, AC 11 S MA 11, AC 11 S 

Lepiszcza asfaltowe 35/50, 50/70 35/50 

 
2.2. Wymagania wobec asfaltów drogowych 

Wymagania wobec asfaltów drogowych wg normy PN-EN 12591 [27]:2010. 

Lp. Właściwości 
Metoda 
badania 

Rodzaj asfaltu 

35/50 50/70 

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 3550 5070 

2 Temperatura mięknienia °C PN-EN 1427 5058 4654 

3 
Temperatura zapłonu,  
nie mniej niż 

°C PN-EN 2592 240 230 

4 
Zawartość składników 
rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

% m/m PN-EN 12592 99 99 

5 

Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  
nie więcej niż 

% m/m PN-EN 12607-1 0,5 0,5 

6 
Pozostała penetracja po 
starzeniu, nie mniej niż 

% PN-EN 1426 53 50 

7 
Temperatura mięknienia 
po starzeniu, nie mniej 
niż 

°C PN-EN 1427 52 48 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 

8 
Zawartość parafiny,  
nie więcej niż 

% PN-EN 12606-1 2,2 2,2 

9 
Wzrost temp. mięknienia 
po starzeniu, nie więcej 
niż 

°C PN-EN 1427 8 9 

10 
Temperatura łamliwości 
Fraassa, nie więcej niż 

°C PN-EN 12593 -5 -8 
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3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne. 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Programie, zaakceptowanym przez Inżyniera.  
Zgodnie z technologią założoną do wykonania odtworzenia nawierzchni proponuje się użyć 
następującego sprzętu: 

 mechaniczne urządzenie układające nawierzchnię z kostki brukowej składające się  
z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety 
warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Po skończonym układaniu kostek urządzenie 
można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka 
szczotkami  

 równiarki lub układarki kruszywa, 

 układarka mas bitumicznych, 

 maszyny do zagęszczania podłoża: 
 walce gładkie, stalowe, statyczne, 
 walce ogumione, ciężkie, 
 sprężarki i skrapiarki, 
 zagęszczarki płytowe, wibracyjne, ubijaki ręczne lub mechaniczne, 

 ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-00 “Wymagania 
ogólne”. 

 
4.1. Transport mieszanki mineralno-bitumicznej 
 do transportu mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych  

na gorąco używać wyłącznie wywrotek,  

 czas transportu nie może przekraczać jednej godziny (około 30 km),  

 użyte samochody winny być dużej ładowności tj>min.10Mg, 

 powierzchnię wewnętrzną skrzyni wywrotek przed załadunkiem należy spryskać  
w niezbędnej ilości środkiem zapobiegającym przyklejaniu się mieszanki, 

 mieszanka musi być przykryta podczas transportu, 

 skrzynie wywrotek powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie 
rozładunku. 

 
4.2. Transport pozostałych materiałów 
 
Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak: 

 samochód skrzyniowy,  

 samochód dostawczy, 

 wywrotka, 

 mieszarka do betonu. 
Krawężniki i obrzeża w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniami. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania naprawy dróg  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00. 
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Naprawa dróg dotyczy odtworzenia wyłącznie tych elementów, które w ramach robót zostały 
rozebrane.  
Naprawa dróg musi być wykonana zgodnie z decyzją zarządcy dróg, którym jest 
Departament Zarządzania Drogami UM Zielona Góra. 
Przy odtwarzaniu nawierzchni drogowej składającej się z warstw konstrukcyjnych, każda 
następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inżyniera wykonania 
warstwy poprzedniej. Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu 
wymaganych dokumentów dotyczących materiałów oraz wyników pomiarów geodezyjnych  
i laboratoryjnych dotyczących zagęszczenia gruntu, właściwości betonów i asfaltobetonów. 
 
5.1.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Materiałem do wykonania podbudowy powinna być mieszanka frakcjonowana 0-31,5 mm  
z dodatkiem kruszywa łamanego (mieszanka piasku, pospółki lub żwiru z dodatkiem 
kruszywa łamanego). Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziaren żwiru, 
kamieni narzutowych lub surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń i bez domieszek gliny. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu 
należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych. Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie na drodze. Na warstwie wzmocnionego podłoża należy rozłożyć mieszankę 
kruszywa o jednakowej grubości, takiej aby jej grubość po zagęszczeniu była równa 
projektowanej. Grubość warstwy wynosi 10 cm, a więc nie przekracza dopuszczalnej 
wynoszącej 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy winna być rozłożona w sposób 
zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Po końcowym 
wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania przez wałowanie. 
Wałowanie winno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju 
daszkowym jezdni lub od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o pochyleniu 
jednostronnym. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proktora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być zbliżona do wilgotności 
optymalnej, określonej według normalnej próby Proktora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II)  
i mieścić się w przedziale od 1% powyżej do 2% poniżej wilgotności optymalnej. 
Zagęszczanie należy wykonywać ciężkimi walcami statycznymi. W miejscach 
trudnodostępnych należy zastosować zagęszczarki płytowe lub ubijaki mechaniczne. 
Można użyć jako kruszywo grube tłuczeń 31,5/63 a jako kruszywo drobne do klinowania 
kliniec 4/20. Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa 
wybrane spośród określonych w PN-S-96023. 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez 
Inżyniera. Wykonawca powinien przed wbudowaniem dostarczyć wyniki badań 
laboratoryjnych, łącznie z proponowaną krzywą uziarnienia. 
 

5.1.2. Podbudowa z kostki kamiennej 

Kostkę kamienną układać należy na uprzednio wyprofilowanym podłożu z podsypki 
piaskowej lub cementowo-piaskowej. Kostki układać ręcznie z uzupełnieniem brzegów. 
Kostki należy ubić ubijakiem ręcznym lub zagęszczarką. Sprawdzić spadki poprzeczne  
i podłużne oraz równość nawierzchni szablonem i łatą. Spoiny wypełnić zaprawą cementową 
i polać nawierzchnię wodą.  
Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki nie wolno używać walca. 

 
5.1.3. Podbudowa z betonu asfaltowego 

Do wykonania podbudowy i wyrównania istniejącej nawierzchni należy zastosować 
mieszankę z betonu asfaltowego wykonanego wg normy PN-EN 13108-1:2016-7 Mieszanki 
mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy.  
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5.1.4. Chodniki z płytek betonowych 

Wykonawca przedstawi do akceptacji próbki płyt chodnikowych, kostki betonowej i obrzeży 
od proponowanych dostawców. Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą 2 mm. 

Wymagania dla ułożonego chodnika i obrzeża: 
Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki wynoszą 1 cm. 
Sprawdzenie równości powierzchni łatą trzymetrową, prześwit pomiędzy łatą a powierzchnią 
chodnika lub obrzeża nie może przekraczać 1 cm. 
Sprawdzenie profilu podłużnego metodą geodezyjną, odchylenia od projektowanej niwelety 
nie mogą przekraczać 2 cm. 
Chodniki należy wykonać sposobem ręcznym poprzez ułożenie płytek na uprzednio 
przygotowanym podłożu z podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej. Płyty należy ubić 
ręcznie, spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Nawierzchnię o spoinach 
wypełnionych zaprawą pielęgnować przez posypanie piaskiem i polewanie wodą. 

 
5.1.5. Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej 

Kostka użyta do układania powinna być jednego gatunku. Nie należy układać kostki  
w niskich temperaturach tj. poniżej 0°C . Po ułożeniu kostka winna być dobrze ubita. Kostki 
pęknięte powinny być wymienione na całe. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wbudowania. 
Nawierzchnię z kostek brukowych h = 8 cm należy ułożyć na podbudowie tłuczniowej  
o szerokich granicach uziarnienia grubości 15 cm po zagęszczeniu i warstwie filtracyjnej  
z piasku gruboziarnistego grubości 15 cm po skomprymowaniu zagęszczarkami 
wibracyjnymi. Kostkę brukową należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 2 cm. 
Kostkę należy układać możliwie ściśle, przestrzegając wiązania spoin, których szerokość 
określa się 2 ÷ 3 mm. 
Kostkę układa się jednocześnie na całej szerokości jezdni stosując spadki poprzeczne 
1,5 – 2,5 %. 
Kostkę układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety. 
Ułożoną kostkę należy zawibrować zagęszczarką płytową z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do zagęszczania nawierzchni nie wolno używać walca. 
Wibrowanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie  
w kierunku poprzecznym kształtek.  
Po ubiciu kostki należy wypełnić spoiny piaskiem poprzez wmiecenie go szczotkami.  
Do spoinowania należy użyć piasek czysty bez dodatku cząstek pylasto-ilastych.  
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z Rysunkami Ubicie 
kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o 
ciężarze 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek 
nie powinno być dostrzegalne. 

 
5.1.6. Nawierzchnie mineralno-asfaltowe 

Do wykonania warstwy wiążącej i ścieralnej należy zastosować beton asfaltowy wg PN-EN-
13108-1:2016-7. Podłoże pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego powinno być na całej 
powierzchni:  
- ustabilizowane i nośne, 
- czyste, bez zanieczyszczeń lub pozostałości luźnego kruszywa, 
- wyprofilowane, równe i bez kolein. 
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między 
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody 
miedzy warstwami. Warstwę wiążącą należy układać mechanicznie na przygotowanym 
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podłożu. Nawierzchnię należy układać mechanicznie na warstwie wiążącej skropionej 
uprzednio lepiszczem. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich warunkach 
atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie.  
Wszystkie masy asfaltowe użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych 
przez Inżyniera. Wykonawca powinien przed wbudowaniem dostarczyć wyniki badań 
laboratoryjnych, dotyczących kruszyw (ścieralność, nasiąkliwość, mrozoodporność, skład 
ziarnowy, zawartość zanieczyszczeń), wypełniacza, lepiszcza.  

 
5.1.8. Nawierzchnia z betonu 

W celu wykonania nawierzchni betonowej należy ustawić prowadnice, rozścielić mieszankę 
betonową, wykonać szczeliny dylatacyjne, wyprofilować i zagęścić mechanicznie mieszankę 
betonową. Po związaniu betonu prowadnice rozebrać. 

 
5.1.9. Nawierzchnia z płyt betonowych 

Przed ułożeniem drogi z płyt żelbetowych lub betonowych, w przypadku takiej konieczności 
należy wyrównać lub korytować podłoże i wykonać podsypkę z piasku o grubości 5-10 cm. 
Płyty należy układać przy użyciu żurawia samochodowego ze spadkiem poprzecznym 2% w 
kierunku od środka na zewnątrz drogi.  
Szczeliny pomiędzy płytami nie mogą przekraczać 2 cm. Szczeliny i otwory w płytach należy 
zamulić piaskiem. 
Nawierzchnia będzie sprawdzana geodezyjnie na zgodność z niweletą wyrywkowo  
w punktach wskazanych przez Inżyniera. 
Odchylenie od projektowanych rzędnych może wynosić +2cm pod warunkiem zachowania 
ciągłości spadku.  
Nierówności pomiędzy płytami sprawdzane łatą o długości 1m nie mogą być większe niż 0,5 
cm. 

 
5.1.10. Krawężniki, ławy, obrzeża 

Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie 
gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem  
do wymaganego profilu. 
Krawężniki ustawiać należy na podsypce piaskowej, piaskowo-cementowej na ławie 
betonowej lub bez. Ławy betonowe wykonywać należy w deskowaniu, z ręcznym 
rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowe. Ławy należy pielęgnować przez 
polewanie wodą.  
Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. 
Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać ziemią, którą 
należy ubić. 
Krawężniki obramowujące jezdnię powinny być ustawiane na ławach betonowych  
z oporem, wykonanych w szalowaniu. Rzędne wykonanych ław powinny być zgodne  
z niweletą i będą sprawdzane geodezyjnie co około 50m, odchylenie od rzędnych 
projektowanych nie może być większe niż 2 cm. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji próbki krawężników od proponowanych dostawców. 
Profil podłużny górnej powierzchni powinien być zgodny z niweletą drogi i będzie 
sprawdzany trzymetrową łatą brukarską Prześwit pomiędzy łatą a górną powierzchnią 
krawężnika nie może być większy niż 1 cm. 
Obrzeża betonowe ustawiać należy na podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowej. 
Obrzeża betonowe należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów 
wysokościowych. Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany 
obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić. 
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5.1.11. Remonty cząstkowe chodników i krawężników 

Remont chodnika należy wykonać sposobem ręcznym poprzez ułożenie płytek  
na uprzednio przygotowanym podłożu z podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej. Płyty 
należy ubić ręcznie, spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Nawierzchnię o 
spoinach wypełnionych zaprawą pielęgnować przez posypanie piaskiem i polewanie wodą. 

Krawężniki rozebrać poprzez wyłamanie ręczne zgodnie z wymogami opisanymi w ST-01. 
oraz osadzić nowe krawężniki zgodnie z p.5.1.10. 

 
5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót 

Roboty odtworzeniowe nawierzchni wykonać w zakresie takim, w jakim wykonano rozbiórki  
i zgodnie z warunkami określonymi w decyzji wydanej przez Departament Zarządzania 
Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra w miejscach wykonania rozbiórek nawierzchni 
utwardzonych dla wykonania 

 wykopów do wymiany zwieńczenia istniejących studni, 

 wykopów do zdjęcia płyt nastudziennych w celu umożliwienia włożenia rękawów 
renowacyjnych do wnętrza kanałów (dla kanałów o wymiarach od 800 mm). 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. Zasadnicze badania kontrolne 
opisano w poszczególnych rozdziałach niniejszej specyfikacji. 

 
6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji 
Technicznej, muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inżyniera. 

 
6.2. Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót ze Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie: 

 podbudowy, 

 nawierzchni dróg i chodników, 

 liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży, 

 profili podłużnych i poprzecznych dróg i chodników, 
Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu przez Inżyniera 
wykonania warstwy poprzedniej. 
Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów 
dotyczących materiałów oraz wyników pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych dot. 
zagęszczenia gruntu. 
Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
zarządcy dróg w zakresie odtworzenia konstrukcji nawierzchni.  
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm 
ubijaka o ciężarze 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie 
kostek nie powinno być dostrzegalne. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót nie będzie stosowany. 
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Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę i podana  
w Wykazie Cen.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00. 
Odbiorowi podlega wykonanie: ław podkrawężnikowych i krawężników, odtworzenia 
utwardzonych nawierzchni dróg i chodników. 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem,  
aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano Montażowych.  

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Ogólne warunki wykonania  
i odbioru robót budowlanych”. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. 
niniejszej ST.  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.  
Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie. 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Rozbiciu Ceny 
Ryczałtowej (Wykazie Cen) jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją.  
Płatności będą dokonywane w kwotach wskazanych w Wykazie Cen, po zakończeniu 
wszelkich prac objętych daną pozycją Wykazu Cen. Roboty nie będą rozliczane  
na podstawie wskaźnika postępu. Żadne kwoty w ramach poszczególnych pozycji Wykazu 
Cen nie zostaną poświadczone przez Inżyniera jako należne Wykonawcy zanim  
nie zostaną wykonane Roboty objęte daną pozycją. 

 
9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Wszystkie roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące nie stanowiące odrębnego elementu 
w Rozbiciu Ceny Ryczałtowej (Wykazie Cen) muszą być ujęte w cenie elementów 
dotyczących robót podstawowych. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione normy oraz inne dokumenty 
i ustalenia techniczne. 

 
10.1. Normy 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 
Tytuł normy 

PN-EN 12591:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Wymagania dla 
asfaltów drogowych 

PN-EN 13108-1:2016-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 
1: Beton asfaltowy 
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PN-EN 13108-6:2016-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 
6: Asfalt lany. 

PN-EN 13108-20:2016-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 
20: Badanie typu. 

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

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie 

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone 
podłoże z gruntu stabilizowanego cementem. 
Wymagania i badania. 

PN-EN 1436:2018-02 
  
 

Materiały do poziomego oznakowania dróg. 
Wymagania dotyczące poziomych oznakowań dróg. 

PN-EN 206-1:2014-04 Beton. Część 1: wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność. 

PN-EN 197-1:2012 
 

Cement – część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku. 

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 
 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 
powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

PN-EN 1338:2005 
PN-EN 1338:2005/AC:2007 

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody 
badań. 

PN-EN 1339:2005 
PN-EN 1339:2005/AC:2007 

Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody 
badań. 

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do 
zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i 
metody badań. 

PN-EN 1343:2013-05 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych 
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 1426:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie penetracji 
igłą 

PN-EN 1427:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula 

PN-EN ISO 2592:2017-10 Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda 
otwartego tygla Clevelanda. 

PN-EN 12592:2014-12 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
rozpuszczalności 

PN-EN 12607-1:2014-12 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
odporności na starzenie pod wpływem ciepła i 
powietrza – Część 1: Metoda RTFOT 

PN-EN 12606-1:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oznaczanie 
zawartości parafiny -- Część 1: Metoda destylacji. 

PN-EN 12593:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie 
temperatury łamliwości metodą Fraassa. 
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10.3. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.  
(Dz. U. Nr 43 poz. 430).  

2. WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne.  


