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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
PRZEDMIOT ST
Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych
dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących Przebudowy drogi powiatowej nr 1275
D w miejscowości Węgrzce.
Zakres robót drogowych obejmuje wykonanie robót nawierzchniowych w zakresie ułożenia nakładki
o gr. 5 cm, na długości 0,823 km.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i należy je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych wyżej
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych poniżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość technicznoużytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
Inżynier/Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów
oraz robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania r obót, zgodne z Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i
czynników atmosferycznych.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.
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.
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące
sposobu realizacji r obót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Teren Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne
miejsca wymienione w Umowie jako tworzące część Terenu Budowy.
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 ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże
Wykonawcy teren b udowy.
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ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących
obiektów (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego r obót.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w
tym: ogrodzenia, poręcze i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót,
wygody społeczności i innych. Powyższe należy wykonać w oparciu o projekt tymczasowej
organizacji ruchu, będący elementem umowy.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należyte:
minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urządzeń i
maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji hałasu do środowiska
oraz unikanie prowadzenia robót związanych ze znaczną emisją hałasu w porze nocnej,
zwłaszcza w pobliżu zabudowy mieszkaniowej
wykorzystanie w pracach budowlanych odpadów budowlanych powstających z rozbiórki
obiektów budowlanych i istniejących drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno
być procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w końcu dnia
roboczego powinna być przewożona do wytwórni w celu powtórnego wykorzystania.
organizowanie prac budowlanych w ten sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i lepiszcz w
miejscu budowy – co w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie gruntu.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
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.
OCHRONA WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego
działalnością.
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 niespełniających 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.
OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane
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do robót przez czas trwania robót aż do czasu ostatecznego odbioru.
Wykonawca będzie utrzymywać r oboty 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.
MATERIAŁY
Materiały budowlane muszą odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.).
Z odpowiednim wyprzedzeniem przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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 udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie realizacji Robót.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem
materiałów do robót.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materiały pochodzące z rozbiórki o ile Zamawiający uzna je za przydatne i nadające się do
wykorzystania stają się własnością Zamawiającego. Dotyczy to przede wszystkim materiałów w
odniesieniu do rozbiórek nawierzchni (frez asfaltowy). Zamawiający wskaże miejsce do
wbudowania lub zeskładowania ww. materiałów w ramach prowadzonych robót.
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 ST, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 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 będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
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 będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym Umowy.
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
Inwestorskiego, 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.
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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.
WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie i w ST, a także w
normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
określonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
KONTROLA 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 pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sporządzonych
przez siebie recept do zatwierdzenia.
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone
przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 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.
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 Inwestorskiego.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek
i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Wykonawca może zastosować tylko te materiały, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu
robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.)
Dopuszcza się do stosowania:
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Wyroby posiadające znak CE
Wyroby, które nie posiadają znaku CE, pod warunkiem, że:
1) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejącą polską normą a
producent załączył deklarację zgodności z tą normą, a w przypadku braku Polskiej Normy
lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną, a
producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą; posiada znak budowlany świadczący
o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a producent załączył
odpowiednią informację o wyrobie
2) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej, a producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą
3) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi
regułami sztuki budowlanej.
OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ST, umową i
Przedmiarem robót
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze robót lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robót.
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.
ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu,
b) odbiorowi gwarancyjnemu.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Wykonawca o całkowitym zakończeniu r obót oraz gotowości do odbioru ostatecznego
bezzwłocznie powiadomi na piśmie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającego.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w d okumentach u m o w y .
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca r oboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST i umową.
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:
− kosztorys powykonawczy,
− protokoły badań, deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne na wbudowane
materiały.
W przypadku, gdy wg komisji, r oboty 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 r oboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych dla odbioru ostatecznego.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
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 Specyfikacji Technicznej i w
SIWZ.
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,
- koszty związane z wykonaniem i wyniesieniem w terenie organizacji ruchu tymczasowego,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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D-04.03.01.

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w związku
z realizacją zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości Węgrzce.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznych.
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych należy wykonywać przed ułożeniem następnej warstwy
nawierzchni. Skropienie warstw konstrukcyjnych należy wykonywać, przed ułożeniem warstw z
mieszanek mineralno - bitumicznych.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z ST oraz z
zaleceniami Inżyniera.
MATERIAŁY
Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu skropienia według zasad niniejszej Specyfikacji są:
kationowe emulsje asfaltowe C60B3ZM wg PN-EN 13808:2010 do skropienia warstw bitumicznych.
Właściwości drogowych emulsji kationowych powinny spełniać wymagania podane w poniższych
tablicach.

8

Nr sprawy: IZD.272.9.2019

9

Nr sprawy: IZD.272.9.2019

SKŁADOWANIE EMULSJI
Maksymalny czas, temperaturę oraz sposób składowania emulsji, po którym nie traci ona swoich
parametrów jakościowych powinien być zgodny z warunkami określonymi przez producenta.
Zaleca się jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczał 30 dni od daty jej produkcji.
Materiały do skropienia warstw konstrukcji nawierzchni muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.

SPRZĘT
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Do oczyszczania warstw nawierzchni należy używać szczotki mechaniczne.
Zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z
twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń
przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy
czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia
odpylające.
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być
wyposażona w urządzenia pomiarowo - kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie
następujących parametrów:
− temperatury rozkładanego lepiszcza,
− ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
− obrotów pompy dozującej lepiszcze,
− prędkości poruszania się skrapiarki,
− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
− ilości lepiszcza.
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Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie, tak aby było możliwe
zachowanie stałej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo
cechowania skrapiarki zawierające zależności pomiędzy wydatkiem lepiszcza a następującymi
parametrami:
− ciśnieniem lepiszcza,
− obrotami pompy,
− prędkością jazdy skrapiarki,
− temperaturą lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ±10% od ilości założonej.
TRANSPORT
Transport emulsji powinien odbywać się w cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami. Przegroda powinna mieć wykroje
umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub
składowania emulsji powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.
Do transportu emulsji nie należy używać opakowań z metali lekkich, gdyż może zachodzić reakcja z
wydzielaniem wodoru, co grozi wybuchem. Uwaga nie dotyczy emulsji otrzymanych przy
użyciu emulgatorów bezkwasowych , to jest takich, których stosowanie nie wymaga użycia
kwasu w produkcji emulsji.
OCZYSZCZENIE WARSTW NAWIERZCHNI
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy
użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno
dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych,
bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego
powietrza.
SKROPIENIE WARSTW NAWIERZCHNI
Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. Jeżeli do oczyszczenia warstwy była
używana woda to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy. Skropienie
warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. Warstwa nawierzchni
powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek a w miejscach trudno dostępnych
ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).
Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu
L.p.

Rodzaj lepiszcza

Temperatury [C]

1
2
3
1
Emulsja asfaltowa kationowa
20 ÷ 40*
* W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość.

Skropienie powinno być równomierne, a ilość rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości
założonej z tolerancją ±10%. Na wszystkich powierzchniach gdzie rozłożono nadmierną ilość
lepiszcza Wykonawca powinien rozłożyć warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć nadmiar
lepiszcza przez szczotkowanie. Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona
warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas potrzebny na odparowanie
wody.
Orientacyjne czasy wynoszą:
8 h przy zużyciu powyżej
2 h przy zużyciu
0,5 h przy zużyciu

1.0 kg emulsji/m2 warstwy,
0.5 - 1.0 kg emulsji/m2 warstwy,
0.2 - 0.5 kg emulsji /m2 warstwy,

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione.
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w
celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w
zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.
Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach wcześniej zatwierdzonego przez Inżyniera z tym,
że Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tablicy 1.
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzana wizualnie. Zaleca się przeprowadzić kontrolę
ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu "Powierzchniowe
utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa".
OBMIAR ROBÓT
Obmiar oczyszczonej i skropionej powierzchni warstwy powinien być dokonany na budowie, w m2
(metrach kwadratowych).
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne". Odbiór
oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej
kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników badań Wykonawcy z
bieżącej kontroli jakości materiałów i robót i oględzin warstwy. W przypadku stwierdzenia usterek
Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za 1 m2 (metr kwadratowy) oczyszczenia i 1 m2 (metr kwadratowy) skropienia
warstw konstrukcyjnych należy przyjmować zgodnie z obmiarem i po sprawdzeniu jakości robót.
Cena jednostkowa dla wykonanego oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
− mechaniczne oczyszczenie każdej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza, w zależności od potrzeb,
− ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń,
− wywiezienie gruzu i zanieczyszczeń.
Cena jednostkowa dla wykonanego skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
− zakup i dostarczenie lepiszcza wraz z napełnieniem nim skrapiarek oraz podgrzanie do
wymaganej temperatury,
− skropienie warstwy lepiszczem w ilości określonej w Specyfikacji Technicznej lub uzgodnionej z
Inżynierem,
− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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D-05.03.05.A - WARSTWA ŚCIERALNA WG WT-2 z 2014 r.
PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
związanych z wykonaniem warstw nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,
wytwarzanych i wbudowywanych na gorąco w związku z realizacja zadania pn.: Przebudowa
drogi powiatowej nr 1275 D w miejscowości Węgrzce
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC-11S należy zastosować zgodnie z Przedmiarem robót.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2014 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.
Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od KR1 do
KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego
o wymiarze D podano w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki
Kategria ruchu
KR 1-2
KR 3-4
KR 5-6

Mieszanki o wymiarze D1), mm
AC5S, AC8S,
AC11S AC8S,
AC11S
AC8S, AC11S

1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do przejmowania i
rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże.
Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami
pojazdów.
Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. Wymiar
mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze względu na
największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.
Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym lub
nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren przechodzących przez
określony zestaw sit.
Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM
[68].
Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar sita.
Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypełniacz
mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki cząstkom
zdyspergowanego asfaltu.
MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne”
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Lepiszcza asfaltowe
Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprócz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 można stosować inne lepiszcza
nienormowe według aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria
ruchu

Mieszanka ACS

Gatunek lepiszcza
asfalt drogowy

KR1 – KR2

AC5S, AC8S,
AC11S

50/70, 70/100
Wielorodzajowy 50/70

KR3 – KR4

AC8S, AC11S

50/70
Wielorodzajowy 50/70

KR5 – KR6

AC8S, AC11S

Wielorodzajowy 35/50

Asfalty drogowe powinny spełniać następujące wymagania
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591 [27]
Lp.
1

Metoda
badania

Właściwości
2

Rodzaj asfaltu
50/70

70/100

3

4

5

WŁAŚCIWOŚCI OBLIGATORYJNE
1

Penetracja w 25°C

0,1 mm

PN-EN 1426 [21]

50-70

70-100

2

Temperatura mięknienia

°C

PN-EN 1427 [22]

46-54

43-51

3

Temperatura zapłonu, nie
mniej niż

°C

PN-EN 22592 [62]

230

230

4

Zawartość składników
rozpuszczalnych,
nie mniej niż

% m/m

PN-EN 12592 [28]

99

99

3

4

5

1

2

5

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

% m/m

PN-EN 12607-1 [31]

0,5

0,8

6

Pozostała penetracja po
starzeniu, nie mniej niż

%

PN-EN 1426 [21]

50

46

7

Temperatura mięknienia po
starzeniu, nie mniej niż

°C

PN-EN 1427 [22]

48

45

WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE KRAJOWE
8

Zawartość parafiny, nie
więcej niż

%

PN-EN 12606-1 [30]

2,2

2,2

9

Wzrost temp. mięknienia po
starzeniu, nie więcej niż

°C

PN-EN 1427 [22]

9

9

10

Temperatura łamliwości Fraassa, nie
więcej niż

°C

PN-EN 12593 [29]

-8

-10

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z
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przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać
automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu.
Kruszywo
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 13043
[44] i WT-1 Kruszywa 2014, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne i wypełniacz. Kruszywa
powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 – tablica 12, 13, 14, 15. Składowanie
kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być
równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach
wyposażonych w urządzenia do aeracji.
Środek adhezyjny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność mieszanki
mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona według PN-EN 12697-11,
metoda C wynosiła co najmniej 80%.
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
określonych przez producenta.
Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi
Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z tego samego
materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia różnych materiałów
lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi,
należy stosować emulsję asfaltową według PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza według norm lub
aprobat technicznych.
Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
− wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
− układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy,
− skrapiarka,
–
walce stalowe gładkie,
–
lekka rozsypywarka kruszywa,
–
szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
–
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
–
frezarka
–
sprzęt drobny.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Asfalt należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą
powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone w przegrody. Nie należy używać do
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transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy
emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami samowyładowczymi w
zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do
wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie
pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych
powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w tablicy 7.
Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć
proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicy 9.
Tablica 7.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
ścieralnej dla ruchu KR3-KR6 [65]
Właściwość
Wymiar sita #, [mm]
16
11,2
8
5,6
2
0,125
0,063

Przesiew, [% (m/m)]
AC8S
od
do
100
90
100
60
80
40
55
8
22
5
12,0

AC11S
od
100
90
60
35
8
5

Zawartość lepiszcza, minimum*)

Bmin5,6

Bmin5,42

do
100
90
50
20
11,0

*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3.
Jeżeli stosowana mieszanka mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej zawartości lepiszcza
podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik  według równania:



2,650

d

Tablica 9.
Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla ruchu KR3 ÷ KR4

Właściwość

Zawartość
przestrzeni

Warunki
zagęszczania
wg PN-EN
13108-20 [48]
wolny C.1.2,ubija
ch
nie, 2×50
uderzeń

Metoda i warunki badania

AC8S

AC11S

PN-EN 12697-8 [33], p. 4

Vmin2,0
Vmax4

Vmin2,0
Vmax4
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Odporność na deformacje
trwałe a)

Odporność wody

C.1.20,
wałowan
ie, P98P100

na działan C.1.1,ubija
ie
nie, 2×35
uderzeń

PN-EN 12697-22, metoda B w
powietrzu, PN-EN 13108-20,
D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38]
PN-EN
12697-12
[35],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamrażania,
badanie w 25°C b)

WTSAIR 0,50 WTSAIR 0,50
PRDAIRdeklar PRDAIRdeklar

ITSR90

ITSR90

a) Grubość plyty: AC8, AC11 40mm.
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2014 [65] w załączniku 1.

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole maszyn i
urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania gotowej
mieszanki).
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także wstępne,
powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do dozowania składników
oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo o różnym uziarnieniu lub
pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem ogrzewania, z
układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100.
Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najniższa temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyższa temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 11. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe

Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70

od 140 do 180

Asfalt 70/100

od 140 do 180

Wielorodzajowy-35/50

od 155 do 195

Wielorodzajowy-50/70

od 140 do 180

PMB 45/80-55

od 130 do 180

PMB 45/80-65

od 130 do 180

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić równomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralnoasfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych
przydatności mieszanek (m.in.: typ, rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem
braku różnic w ich właściwościach.
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Przygotowanie podłoża
Podłoże (warstwa wyrównawcza lub stara warstwa ścieralna) pod warstwę ścieralną z betonu
asfaltowego powinno być na całej powierzchni:
− ustabilizowane i nośne,
− czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
− wyprofilowane, równe i bez kolein,
− suche.
Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy starej
nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 12.
Tablica 12.
Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4
metrową lub równoważną metodą)
Klasa drogi

Element nawierzchni

A, S,

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i
wyłączania

Maksymalna nierówność
podłoża pod warstwę
ścieralną [mm]
6

GP
Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza
G

Z, L, D

8

Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i wyłączania,
postojowe, jezdnie łącznic, utwardzone pobocza

8

Pasy ruchu

9

Jeżeli nierówności są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże.
Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy wyrównać poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.
Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o właściwościach
zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).
W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata.
Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami drogowymi
według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiałami według norm lub
aprobat technicznych.
Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralnoasfaltowej, według norm lub aprobat technicznych.
Połączenie międzywarstwowe
Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia między
warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem.
Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia między warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.
Skropienie lepiszczem podłoża przed ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno
być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym:
− zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem,
–
ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki; jeśli
mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość lepiszcza
do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją.
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Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno dostępnych
(np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających. W
razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed układaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną
na rozkładarce.
Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym zgodnie z zapisami
dotyczącymi przygotowania podłoża i połączeń międzywarstwowych. Temperatura podłoża pod
rozkładaną warstwę nie może być niższa niż +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami dotyczącymi
transportu materiałów. Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w
odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. Nie dopuszcza
się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym temperaturę
mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica 13.
asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania warstw

Rodzaj robót

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystąpieniem do
robót

w czasie robót

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm

0

+5

Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm

+5

+10

Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Właściwości warstwy AC
Typ i wymiar
mieszanki

Projektowana
grubość warstwy
technologicznej [cm]

Wskaźnik
zagęszczenia [%]

AC5S,

KR1-KR2

2,0 ÷ 4,0

≥ 98

1,5 ÷ 4,0

AC8S,

KR1-KR2

2,5 ÷ 4,5

≥ 98

1,5 ÷ 4,0

AC11S, KR1-KR2

3,0 ÷ 5,0

≥ 98

1,5 ÷ 4,0

AC8S,

2,5÷4,5

≥ 98

2,0÷5,0

3,0 ÷ 5,0

≥ 98

2,0÷5,0

KR3-KR6

AC11S KR3-KR6
,

Zawartość wolnych
przestrzeni w
warstwie [%(v/v)]

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną w układ
automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją
projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.
Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie z możliwością wibracji,
oscylacji lub walce ogumione.
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym
B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów
wykonane przez dostawców itp.),
ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,
określone przez Inżyniera. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia
Inżynierowi do akceptacji.
Badania w czasie robót dzielą się na:
–
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
–
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).
−
−

Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców celem
sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy
asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną starannością i
w wymaganym zakresie. W razie stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich
przyczyny należy niezwłocznie usunąć.
Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier może
zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń Inżynier może
przeprowadzić badania kontrolne.
Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
–
pomiar temperatury powietrza,
–
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PNEN 12697-13 [36]),
–
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
–
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
–
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
–
pomiar równości warstwy asfaltowej
–
pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
–
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
–
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych.
Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość materiałów
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do
uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają
wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą odbioru. Pobieraniem próbek i
wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier w obecności Wykonawcy. Badania
odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, jednak
nie będzie przy nich obecny.
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań kontrolnych
dodatkowych.
Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków
częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy przyporządkowany do badań
kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być
mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzględniane są wyniki badań kontrolnych i badań kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinków częściowych. Koszty badań kontrolnych dodatkowych
zażądanych przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.
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WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY I NAWIERZCHNI ORAZ DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI
Mieszanka mineralno-asfaltowa - właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań
pobranych próbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza
wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej
warstwy asfaltowej.
Warstwa asfaltowa - grubość warstwy oraz ilość materiału - grubość wykonanej warstwy oznaczana
według PN-EN 12697-36 [40] oraz ilość wbudowanego materiału na określoną powierzchnię
(dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy
16.
Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej powierzchni,
[%]
Warunki oceny
A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 6000 m2 lub
– droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia większa niż 1000
m2 lub
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2
2. – mały odcinek budowy lub
– warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2
B – Pojedyncze oznaczenie grubości

Warstwa asfaltowa ACa)

≤ 10

≤ 15

≤ 25

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z opóźnieniem, wartość z wiersza
B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje
wartość 25%, a do łącznej grubości warstw etapu 1 ÷ 15%

Wskaźnik zagęszczenia warstwy – zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem
zagęszczenia oraz zawartością wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych
podanych w tablicy 14.
Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni nie może wykroczyć poza wartości dopuszczalne
kreślone w tablicy 14.
Spadki poprzeczne – spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w
punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, z tolerancją ± 0,5%.
Równość podłużna – pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego
pasa ruchu. Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz
placów i parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody
równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się nie rzadziej
niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia równości
(prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm. Przez odchylenie równości rozumie się największą
odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość
odchylenia równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy Z i L nie powinna być
większa niż 8 mm. Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Równość poprzeczna – do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas
technicznych należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub metody
równoważnej. Pomiar należy wykonywać w kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w
rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
[67].
Przed upływem okresu gwarancyjnego wartość odchylenia równości poprzecznej warstwy ścieralnej
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nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych nie powinna być większa niż podana w tablicy 18.
Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.
Tablica 18.
Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej wymagane przed upływem
okresu gwarancyjnego
Wartości odchyleń równości
poprzecznej [mm]

Klasa drogi

Element nawierzchni

A, S

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
włączania i wyłączania

≤6

GP

Jezdnie
łącznic,
jezdnie
utwardzone pobocza

≤8

G

Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i
wyłączania,
postojowe,
jezdnie
łącznic, utwardzone pobocza
Pasy ruchu

Z, L, D

MOP,

≤8
≤9

Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od szerokości
projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, wykonane w
linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym
poziomie.
Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez spękań,
deformacji, plam i wykruszeń.
OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego (AC).
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z umową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem w/w tolerancji dały wyniki pozytywne.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
2
− oczyszczenie i skropienie podłoża w ilości 0,3 – 0,5 kg/1m
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− opracowanie recepty laboratoryjnej,
− wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
− obcięcie i rozbiórki nawierzchni na wcinkach oraz podłączeniach z utylizacją gruzu
porozbiórkowego przez Wykonawcę
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
− odwiezienie sprzętu,
− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami
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D-05.03.11. RECYKLING - FREZOWANIE
PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót
związanych z wykonaniem frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej związku w ramach
realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości Węgrzce.
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu frezowania
istniejących warstw bitumicznych (asfaltowych oraz smołowych). Frezowaniu poddana zostanie
część nawierzchnia objęta zamówieniem.
Uzyskany frez asfaltowy jest własnością Zamawiającego zgodnie z zapisami zawartymi w D-M00.00.00. Wymagania Ogólne. Zamawiający wskaże miejsce do wbudowania lub zeskładowania ww.
materiałów w ramach prowadzonych robót.
OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania warstwy
nawierzchni asfaltowej bez jej ogrzania, na określoną głębokość.
OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT - Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogólne".
MATERIAŁY – materiały nie występują.
SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Sprzęt do frezowania
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie warstw bitumicznych na zimno na
określoną głębokość i z dokładnością określoną niniejszej Specyfikacji.
Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz
pochyleń podłużnych i poprzecznych nawierzchni po frezowaniu. Inżynier może dopuścić frezarki
sterowane mechanicznie o ile zachowana zostanie dokładność skrawania podana w niniejszej
Specyfikacji.
Frezarka wyposażona w automatyczny system niwelacji poprzecznej i podłużnej, umożliwiający
frezowanie nawierzchni zgodnie z założoną niweletą i pochyleniem poprzecznym.
Mechaniczna szczotka do sprzątania pozostałego po frezowaniu urobku musi być wyposażona w
pojemnik na zmieciony urobek. Natychmiast po zapełnieniu pojemnik musi być opróżniony na
skrzynię ładunkową samochodu odbierającego urobek spod frezarki. Nie dopuszcza się do
sprzątania urobku z nawierzchni na pobocze ziemne lub do rowów.
Frezarki powinny być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na
samochody.
Przy pracach prowadzonych na odcinku zabudowanym, frezarki muszą być zaopatrzone w systemy
odpylania.
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowanej przez Inżyniera.
TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Transport materiałów (urobku po sfrezowaniu)
Do przewozu sfrezowanego materiału należy stosować samochody
samowyładowcze. Transport powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić
pracę frezarki bez postojów.
Materiał uzyskany z frezowania warstw bitumicznych nawierzchni należy użyć do wykonania
konstrukcji pobocza zgodnie z lokalizacją wg Dokumentacji Projektowej.
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WYKONANIE ROBÓT
Nawierzchnia powinna być sfrezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z
dokumentacją przetargową.
Przewiduje się wykonanie frezowania o głębokości 4 cm. Faktyczną głębokość frezowania należy
kontrolować i ustalać na bieżąco w czasie wykonywania robót. Inżynier może podjąć decyzję o
konieczności sfrezowania dodatkowych powierzchni skoleinowanych, ponad te, które zostały
wykazane w dokumentacji przetargowej.
Po wykonaniu frezowania należy oczyścić nawierzchnię.
Materiał uzyskany po sfrezowaniu i przeznaczony do wykorzystania przy budowie poboczy powinien
być składowany w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i sklejeniem. Podłoże
składowiska powinno by wyrównane, utwardzone i odwodnione.
W miarę możliwości, frezowanie należy wykonywać w taki sposób, aby było możliwe sukcesywne
wykorzystywanie destruktu.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".
Kontrola jakości robót podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmować pomiary
określone w tablicy 1.
Tablica 1. Zakres i częstotliwość badań kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno
Lp.

Właściwość

Częstotliwość badań kontrolnych

1.

Równość podłużna

Łatą 4-metrową co 20 metrów

2.

Równość poprzeczna

Łatą 4-metrową co 20 metrów

3.

Spadki poprzeczne

4.

Szerokość frezowania

5.

Głębokość frezowania

co 50 m

Na bieżąco

Dopuszczalne nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone 4-metrową łatą zgodnie z BN68/8931-04 powinny wynosić nie więcej niż 6 mm.
Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien być z tolerancją ±0,5%.
Szerokość frezowania powinna odpowiadać określonej w Dokumentacji Projektowej z dokładnością
±5cm
OBMIAR ROBÓT
Obmiar nawierzchni po frezowaniu na zimno powinien być dokonany na budowie w m2. Obmiar
robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Nadmierna głębokość sfrezowania
warstwy lub nadmierna powierzchnia, wykonana bez upoważnienia Inżyniera, nie mogą stanowić
podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. Koszt ewentualnych wyrównań w miejscach
przefrezowanych poniesie Wykonawca.
ODBIÓR ROBÓT
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów z bieżącej kontroli robót. Odbioru
dokonuje Inżynier na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających
pomiarów oraz oględzin powierzchni po frezowaniu.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność za 1 m2 frezowania należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na
podstawie wyników pomiarów i oceny wizualnej.
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Cena jednostkowa obejmuje:
− prace pomiarowe powierzchni przed frezowaniem
− oznakowanie robót,
− frezowanie,
− wywiezienie frezowanego materiału na plac składowy wraz z kosztami dzierżawy i utwardzenia
placu, w celu ponownego wykorzystania do umocnienia poboczy i jako zamiennej konstrukcji
zjazdów bitumicznych
− przeprowadzenie pomiarów powierzchni przed i po frezowaniu,
− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami
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