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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
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 naprawie nawierzchni bitumicznych dróg 
wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować  
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania  
i Odbioru Robót Budowlanych zwanych dalej Specyfikacjami Technicznymi: 
D.05.03.17a Naprawa 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 techniczno-użytkową (drogę) albo jego część 
stanowiąca 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 i odpowiednio 
utwardzony. 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz  
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.5. Droga objazdowa – jest to istniejąca droga prowadząca ruch publiczny przekierowywany z drogi będącej  
w budowie, przebudowie lub remoncie. 
1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń  
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.8. Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.14. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.17. 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. 
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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 odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni 
leżącej powyżej. 

1.4.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego. 
1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
1.4.20. 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. 
1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 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. 
1.4.22. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.23. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.24. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia 
ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.25. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.27. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana 
parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych 
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.29. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,  
na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, 
rurociąg itp. 
1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
1.4.32. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych 
np. skrzyń, komór. 
1.4.33. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym  
w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.34. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej  
i ruchu pieszego. 
1.4.36. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną  
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej 
lub jej elementu. 
1.4.37. Składowisko Wykonawcy – zlokalizowany na terenie dysponowanym przez Wykonawcę robót budowlanych położony poza 
terenem budowy i urządzony przez Wykonawcę zgodnie z przepisami o odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. 
1.4.38. Teren budowy – obszar przekazany przez Inwestora, ograniczony liniami rozgraniczającymi dla którego zostało wydane 
pozwolenie na budowę lub/i rozbiórkę obiektów budowlanych, decyzja na realizację inwestycji drogowej  
lub zgłoszono zamiar rozpoczęcia robót budowlanych. 
1.4.39. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów,  
a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową poza terenem budowy, utrzymany  
i wykonany staraniem Wykonawcy. 
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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, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren prowadzenia robót po podpisaniu umowy w dniu przedstawienia przez Wykonawcę 
zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami oraz ze zgłoszeniami odpowiednim 
jednostkom informacji o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 
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. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
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. 
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 
 
Roboty modernizacyjne 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 robót, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
na czas prowadzenia remontu uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem oraz policją. Projekt 
organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 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 wliczony w cenę kontraktową.  
 
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, 
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c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 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. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.6. Wyroby i materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Wyroby i materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia wyrobów i materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie wyroby i materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych wyrobów i materiałów na środowisko. 
Wyroby i materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (p. pylaste) 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
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 Inżyniera. 
Inżynier 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. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
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. Wszyscy pracownicy Wykonawcy 
wykonujące prace na drodze po której odbywa się ruch publiczny będą w jaskrawych ubraniach np. pomarańczowych, a od zmroku  
do świtu w ubraniach z elementami odblaskowymi. 
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. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów  
i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera 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 z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Równoważność norm i 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. 
 
2. MATERIAŁY 
 
1. Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r., (tj. Dz.U. z 2020, poz. 215), 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. 
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. Wyroby budowlane (materiały) uzyskane z rozbiórki stanowią 
własność Wykonawcy z wyjątkiem niżej zapisanych bez uszkodzeń: destrukt z frezowania. Materiały te należy odwieść  
na składowisko Zamawiającego, zgodnie z wytycznymi Inspektora Nadzoru. 
UWAGA: 
Materiały z rozbiórki nadające się do powtórnego wbudowania są własnością Zamawiającego. Materiały z rozbiórki nie nadające  
się do ponownego wbudowania stanowią własność Wykonawcy i będą odtransportowane na jego składowisko przy zachowaniu 
przepisów (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 797 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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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; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 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. 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 Inżyniera, 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. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
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. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
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. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania,  
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów oraz robót w specjalistycznym laboratorium drogowym niezależnym  
od Wykonawcy (zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru) 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, normach i wytycznych. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi 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, Inżynier 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. 
Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inspektorowi Nadzoru sporządzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty 
powinny być dostarczane wraz z próbkami materiałów w ilościach wystarczających do wykonania niezbędnych badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru i Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 3 dni przed przystąpieniem  
do pobrania próbek Wykonawca powiadomi Inżyniera o miejscu i sposobie pobrania próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru po akceptacji Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte  
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
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 SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane  
przez Inspektor Nadzoru. 
Na 3 dni przed przystąpieniem do każdego pomiaru lub badania, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
6.4. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak  
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 
niego zaaprobowanych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
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. 
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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 
 
Inspektor 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 Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać  
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
(1) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, znaki CE lub znaki budowlane wyrobów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 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. 
(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. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeżeli w SST dla danej roboty nie postanowiono inaczej, uważa się że, mierzone ilości będą określane zgodnie  
z zasadami arytmetyki z dokładnością odpowiadającą podanej dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym. 
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 Specyfikacji Technicznych. Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wiążące są wymiary górnej 
płaszczyzny warstwy. 
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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. 
 
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. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
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. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie  
i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
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 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi częściowemu, 
b) odbiorowi ostatecznemu. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad  
jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. 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 Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, komplet dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 
każdorazowo zleconego zakresu robót w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
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. 
W przypadku stwierdzenie przez komisję wad trwałych, nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń zgodnie z Instrukcją DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych, Część I – roboty 
drogowe – Załącznik do Zarządzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 30 marca 2017 r. (ze zmianami). 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony przez 
Wykonawcę wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) recepty i ustalenia technologiczne, 
2) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
3) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
4) 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. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
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, 
- 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  
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-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 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 - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1186 wraz z aktami wykonawczymi). 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej  

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 963). 
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 
1995r). 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.276). 
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470). 
6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 266). 
7. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
D-05.03.17a 

 
Naprawa nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami 

 
1. WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  
z naprawą nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole. 
 
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 naprawą nawierzchni emulsją i grysami  
na drogach wojewódzkich: 

> Nr 470 Kościelec-Turek-Kalisz od km 0+000 do km 58+365, 
> Nr 471 Opatówek-Lisków-Dąbrowa od km 0+000 do km 35+799, 
> Nr 478 Dąbrowa-Krępa od km 0+000 do km 5+616. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi  
w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.1. Naprawa nawierzchni – zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń 

nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak równie ż zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces 
powiększania się powstałych uszkodzeń. 

1.4.2. Ubytek – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej. 
1.4.3. Wybój – wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej. 
1.4.4. Pęknięcie nawierzchni- utrata ciągłości warstwy ścieralnej lub warstwy ścieralnej i niżej leżących wskutek wadliwego wykonania 

lub wystąpienia w nawierzchni naprężeń rozciągających większych od jej granicznej wytrzymałości na rozciąganie. 
1.4.5. Emulsja asfaltowa kationowa modyfikowana – lepiszcze asfaltowe w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie  

przy użyciu modyfikatora 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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 podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Kruszywo 
 
Do naprawy nawierzchni dróg wojewódzkich należy stosować kruszywa zgodnie z PN-EN 13043:2004. gat. II o frakcji od 2 mm  
do 5 mm. Nie dopuszcza się stosowania kruszyw wapiennych. 
Dopuszcza się stosowanie frakcji grysów o wymiarach innych niż wyżej podane pod warunkiem, że zostaną zaakceptowane  
przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.3. Lepiszcze 
 
Do naprawy nawierzchni dróg wojewódzkich należy stosować kationową emulsję asfaltową modyfikowaną szybkorozpadowa klasy 
C69 BP3 PU posiadającą aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Zaleca się stosowanie emulsji  
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od jednego dostawcy. Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać warunków 
technologicznych wg wymagań producenta. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru deklarację zgodności na użyte materiały do naprawy 
nawierzchni celem ich zaakceptowania. 
 
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 naprawy nawierzchni 
 
Do wykonywania robót związanych z naprawą nawierzchni dróg wojewódzkich należy stosować: 
- sprężarki do czyszczenia i osuszania remontowanych miejsc, 
- szczotki mechaniczne, 
- kombajn drogowy do napraw ubytków ziarn, kruszywa  i lepiszcza i wykonania zamknięcia remontowanych powierzchni, 
- remonter do napraw ubytków, wybojów, wykruszeń krawędzi nawierzchni i pęknięć w nawierzchni > 15 mm, 
- walec ogumiony lub lekki walec statyczny nie powodujący kruszenia ziarn grysu. 
Stosowany na budowie sprzęt powinien być sprawny technicznie, musi zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy, musi być 
wyposażony i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia i sygnalizacje przewidzianą obowiązującymi przepisami prawa. 
 
3.2.1. Sprężarki do czyszczenia i osuszania 
 
Urządzenia do oczyszczania szczelin, pęknięć, miejsc do remontu z zanieczyszczeń i słabo związanych z resztą nawierzchni ziarn 
gorącym sprężonym powietrzem. 
 
3.2.2. Szczotki mechaniczne 
 
Zaleca się stosowanie urządzeń dwuszczotkowych, w skład których wchodzi szczotka wykonana z twardych elementów 
czyszczących, służąca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczeń, oraz szczotka miękka służąca do zamiatania i usuwania 
niezwiązanych ziarn kruszywa. 
Ze względu na duże pylenie powstające w procesie czyszczenia, szczotki powinny być wyposażone w urządzenie pochłaniające pyły 
oraz umożliwiające czyszczenie powierzchni na sucho i na mokro. 
 
3.2.3. Walce drogowe 
 
Do przywałowania kruszywa zaleca się użycie walców ogumionych wyposażonych w opony o gładkim bieżniku, ze stałym ciśnieniem 
do 0,6 MPa i obciążeniem 15 kN na koło oraz lekkich walców statycznych o stalowych pancerzach, pod warunkiem, że nie będą  
one powodowały miażdżenia ziarn kruszywa. 
 
3.2.4. Kombajn drogowy 
 
Zaleca się zastosowanie do powierzchniowych utrwaleń w miejscach przeznaczonych do zamknięcia warstwą remontowanej 
powierzchni z jednokrotnym lub dwukrotnym zasypaniem powierzchni ze sterowaniem pozwalającym na precyzyjne dozowanie 
emulsji i kruszywa. 
 
3.2.5. Remonter do napraw 
 
Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń w tym ubytków, wybojów, wykruszeń krawędzi nawierzchni, pęknięć warstw >15 należy 
użyć remontera i którego zadaniem jest wprowadzi ć pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją 
asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. 
Remonter powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów, silnik o mocy powyżej 50 kW 
napędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyżej 65 l/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawą  
z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu frakcji min. od 2 do 5 mm dużej prędkości przy  
ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją. 
Remonter 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. Remonter 
powinien być wyposażony w zbiornik emulsji o pojemności min. 800 l podgrzewany grzałkami o mocy 3600 W i pompę emulsji  
o wydajności 42 l/min. z możliwością wbudowania min. 2000 kg grysów na zmianę. 
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3.2.6. Oznakowanie poziome 
 
Oznakowanie poziome, które w skutek wykonanego remontu uległo zatarciu, zniszczeniu, należy odtworzyć w terminie  
do zgłoszenia do odbioru. 
 
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. Środki transportu 
 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem. 
Kationowa emulsja modyfikowana szybkorozpadowa klasy C69 BP3 PU musi być transportowana zgodnie z wymogami 
technologicznymi. 
Stosowane na budowie środki transportowe muszą być sprawne technicznie, muszą zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki 
pracy, muszą być wyposażone i oznakowane w odpowiednie zabezpieczenia i sygnalizacje przewidziane obowiązującymi przepisami 
prawa. 
 
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. Wykonanie robót 
 
Przed przystąpieniem do robót należy oznakować drogę zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
zatwierdzonym w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. (Dz.U z 2017 r., poz. 784). 
 
5.3. Warunki przystąpienia do robót 
 
Naprawa nawierzchni dróg wojewódzkich kationową emulsją asfaltową szybkorozpadową modyfikowaną C69 BP3 PU i grysami 
można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa od +10°C, a temperatura utrwalanej nawierzchni  
nie jest niższa niż +5°C. Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych. 
 
5.4.Przygotowanie nawierzchni do remontu 
 
Przygotowanie uszkodzonego miejsca do naprawy ubytku, wyboju, obłamanych i wykruszonych krawędzi nawierzchni, pęknięć  
w-wy ścieralnej szerokości > 15 mm należy wykonać bardzo starannie przez: 
- oczyszczenie powierzchni za pomocą szczotki mechanicznej, sprężarki lub wodą, 
- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 
- usunięcie wody i doprowadzenie uszkodzonej powierzchni do stanu powietrzno-suchego, 
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziarn grysu, piasku, żwiru i pyłu sprężonym powietrzem. 
 
5.5. Wykonanie remontu 
 
5.5.1. W miejscach ubytku, wyboju, zaniżenia, obłamanej krawędzi, pęknięcia nawierzchni > 15 mm użyć remontera i wypełnić szczelnie 
uszkodzone miejsce pod ciśnieniem emulsją i grysem na głębokość uszkodzenia, do wysokości istniejącej nawierzchni otaczającej 
miejsce remontowane, w formie możliwie równoległych do osi jezdni wyremontowanych pasów powierzchni w kształcie prostokąta 
lub kwadratu. Zasypać suchym grysem i przywałować walcem. Miejsca napraw powinny mieć kształt prostokąta lub kwadratu, 
równoległy do osi jezdni. 
 
5.5.2. Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń w warstwie ścieralnej, w tym pęknięć siatkowych i powierzchni nieszczelnych 
warstwy ścieralnej użyć skrapiarek samojezdnych wykonując sprysk emulsją asfaltową modyfikowaną na szerokość min. 0,30 m  
i zasypanie grysem 2-5 mm na szerokość min. 0,30 m w miejscach wskazanych, w formie możliwie równoległych do osi 
wyremontowanych pasów powierzchni w kształcie prostokąta lub kwadratu. Użyć walca do wciśnięcia grysu w emulsję. 
 
W każdej z w/w napraw, ilość wbudowanej emulsji i grysów musi tworzyć szczelna jednolitą warstwę i szczelnie zamknąć 
remontowaną powierzchnię. Użyć walca do wciśnięcia grysu w emulsję. 
Rozkładana kationowa emulsja asfaltowa modyfikowana C69 BP3 PU powinna posiadać temperaturę od 50°C do 60°C. 
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5.6. Rozkładanie kruszywa 
 
Grysy powinny być rozkładane równomierną warstwą, na świeżo rozłożonej warstwie emulsji asfaltowej. Przy stosowaniu emulsji 
asfaltowej modyfikowanej czas, jaki upływa od chwili rozłożenia lepiszcza do chwili rozłożenia kruszywa powinien być możliwie  
jak najkrótszy określony w aprobacie. Grysy muszą być dobrze osadzone i utwierdzone w równomiernie rozłożonej warstwie emulsji. 
Nadmiar grysów po wykonaniu zasypania i po przywałowaniu należy usunąć z jezdni. 
 
5.7. Wałowanie 
 
Bezpośrednio po rozłożeniu grysu, ale nie później niż po 5 minutach należy przystąpić do jego wałowania. 
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. 
Oznakowanie poziome, które w skutek wykonanego remontu uległo zatarciu, zniszczeniu, należy odtworzyć. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
 
6.2. Badania i kontrola jakości robót w czasie robót 
 
6.2.1.W czasie prowadzenia robót należy badać i kontrolować: 
- oznakowanie prowadzonych robót, 
- dokładność oczyszczenia miejsc i powierzchni przeznaczonych do remontu, 
- staranność wysuszenia miejsc i powierzchni przeznaczonych do remontu, 
- dokładność wypełnienia miejsc i powierzchni remontowanych mieszanką emulsji i grysów, 
- temperaturę rozkładanej emulsji, 
- równomierność rozłożenia emulsji na powierzchniach remontowanych, 
- równomierność i czas rozłożenia grysów na powierzchniach remontowanych, 
- przywałowanie rozłożonych grysów na spryskanej powierzchni, 
- osadzenie ziarn w emulsji, 
- jednorodność i szczelność wyglądu zewnętrznego, 
- staranność usunięcia nadmiaru emulsji i grysów, 
- różnice wysokości między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami - tolerancja ≤ 7 mm. 
 
Wykonana naprawa nawierzchni dróg wojewódzkich powinna charakteryzować się jednorodnym wyglądem zewnętrznym, 
powierzchnia miejsc naprawianych powinna być równomiernie pokryta emulsją i ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu, 
tworzącymi wyraźną szczelną makrostrukturę. Dopuszcza się ubytek wbudowanych grysów z powierzchni remontowanych  
tzw. „zloty” kruszywa do 5%. 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do poprawności przygotowania miejsc do naprawy, użytych do naprawy materiałów, 
braku jednorodności, szczelności, uszkodzeń, wypadów grysu z miejsc naprawianych Inspektor nadzoru może żądać ponownego 
wykonania naprawy, a ponadto wykonania badań emulsji i grysów. 
 
6.2.2. Inspektor Nadzoru ma prawo w sytuacjach wątpliwych zażądać wykonania badania emulsji i badania grysu w zakresie wymagań 
co do zgodności z tabelą nr 1 i aprobatą techniczną na próbkach pobranych na budowie przez Inspektora nadzoru i Wykonawcę  
w laboratorium niezależnym od Wykonawcy robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Badania wykonane zostaną na koszt 
Wykonawcy. 
Na miejscu pobrania próbek sporządza się protokół pobrania próbek podpisany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
W przypadku wystąpienia różnic w składzie i odchyłek większych niż dopuszczone w tabeli nr 1 i zaakceptowanych aprobatach 
technicznych Wykonawca ma prawo wykonania badań dodatkowych. 
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Tabela nr 1 Wymagania dotyczące kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych polimerami 
 

Wymagania 
techniczne 

Metoda badania 
wg normy 

Jednostka 
C69 BP3 PU 

Klasa Zakres wartości 

Indeks rozpadu  PN-EN 13075-1 - 3 lub 4 
50 do 100 

lub 
70do 130 

Zawartość lepiszcza 
(poprzez zawartość wody) 

 PN-EN 1428 %(m/m) 8 67 do 71 

Czas wypływu 
Ø 2 mm przy 40°C 

PN-EN 12846-1 s 1 TBR 

Czas wypływu 
Ø 4 mm przy 40°C 

PN-EN 12846-1 s 1 TBR 

Pozostałość na sicie, 
sito 0,5 mm PN-EN 1429 %(m/m) 3 ≤ 0,2 

Trwałość po 7 dniach 
magazynowania 

PN-EN 1429 %(m/m) 4 ≤ 0,5 

Przyczepność 
PN-EN 13614 % pokrycia 

powierzchni 
1 TBR 

Załącznik 3  ≥ 90 

Wymagania techniczne dotyczące lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsji asfaltowych przez 
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 

Konsystencja w średniej 
temperaturze - penetracja w 

25°C 
 PN-EN 1426 mm/10 4 ≤ 150 

Konsystencja w podwyższonej 
temperaturze - temperatura 

mięknienia 
 PN-EN 1427 °C 4 ≥ 43 

Nawrót sprężysty  PN-EN 13398 % 4 ≥ 50 

TBR – oznacza: do zdeklarowania 
 
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 obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej naprawy nawierzchni dróg wojewódzkich przy użyciu kationowej 
emulsji asfaltowej modyfikowanej C69 BP3 PU i grysów bazaltowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.2. Odbiór robót 
 
1. Dopuszcza się odbiór częściowy wykonanych robót. 
2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST po: 

a) dokonaniu przez Inspektora Nadzoru pisemnej oceny technologicznej w oparciu o ocenę wizualną i stwierdzeniu że: 
- przygotowano właściwie miejsca do wykonania remontu/właściwe oczyszczenie, osuszenie, usunięcie zanieczyszczeń, 
- dokładnie wypełniono miejsca remontowane emulsją i grysami, 
- roboty wykonano zgodnie z zalecaną technologią, 
- ocena wizualna co do jednorodności i szczelności miejsc wyremontowanych nie budzi zastrzeżeń, 
- osadzenie i utwierdzenie ziarn grysu w emulsji nie budzi zastrzeżeń, 
- ubytek grysów z powierzchni wyremontowanych w gra nicach dopuszczonych, 
- usunięto nadmiar kruszywa z nawierzchni i miejsc remontowanych, 
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- miejsca naprawione nie są przebitumowane, 
- bitum przy remoncie nie został przegrzany, 
- wykonano zlecony zakres remontu, 
- odtworzono oznakowanie poziome, 

b) przedstawieniu przez Wykonawcę robót obmiarów wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
3. Remont należy uznać za wykonany prawidłowo, jeżeli roboty zostały wykonane zgodnie z SST i zaleceniami Inspektora Nadzoru 

oraz jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny. 
4. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres oraz sposób wykonania robót poprawkowych. 
 
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 jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup i transport emulsji i grysu, 
- dostarczenie materiałów, sprzętu i transportu miejsc wykonania naprawy nawierzchni dróg wojewódzkich, 
- przygotowanie nawierzchni przez oczyszczenie, osuszenie oraz usunięcie zanieczyszczeń i pyłów, 
- wyremontowanie wskazanych powierzchni emulsją i grysami, 
- wałowanie, 
- usunięcie nadmiaru grysów i oczyszczenie jezdni, 
- odtransportowanie materiałów, sprzętu z budowy, 
- uporządkowanie pasa drogowego po wykonanych remontach, 
- pomiary kontrolne i badania laboratoryjne, 
- odtworzeniu oznakowania poziomego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
2. PN-EN 1426:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie penetracji igłą. 
3. PN-EN 1427:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula. 
4. PN-EN 1428:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie zawartości wody w emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji 

azeotropowej. 
5. PN-EN 1429:2013-07 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie pozostałości na sicie emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas 

magazynowania metodą pozostałości na sicie. 
6. PN-EN 12847:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych. 
7. PN-EN 13398:2017-12 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie nawrotu sprężystego asfaltów modyfikowanych. 
8. PN-EN 13614:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczenie przyczepności emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie. 
9. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach  

i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 
10. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych WT-1: 2016 Wymagania 

Techniczne. 
 


