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ST-02.02. ROBOTY DROGOWE 

 

1.  WSTĘP.  

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z odbudową utwardzonych nawierzchni 

drogowych dla budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w gminie 
Pokój we wsi Pokój w ulicy Winna Góra w zakresie realizacji: 
 
1. Budowa kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.  

2. Budowa przewodów tłocznych ścieków sanitarnych.  

3. Budowa przepompowni ścieków z zalicznikowym przyłączem energetycznym: 

• P-5 – ul. Winna Góra  

 

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.   

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

robotach wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Zakres robót objętych niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót przy wykonaniu 

robót związanych z odbudową nawierzchni dróg zgodnie z Projektem budowlano-

wykonawczym – opis techniczny i rysunki. 

Odbudowa nawierzchni występuje na trasie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociągami 

tłocznymi w miejscowościach Lelek, Woźnice Mikołajki w drogach gminnych.  

 

- Ułożenie nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej, 

- Ułożenie krawężników na podbudowie betonowej, 

- Ułożenie oporników, 

- Ułożenie chodnika betonowego z kostki gr. 8 cm na podbudowie betonowej, 

 
Budowa nowych nawierzchni utwardzonych występuje na terenach istniejących pasów 

drogowych oraz przepompowni ścieków . 

 

UWAGA: W związku z możliwością wystąpienia dużej różnicy czasowej 
pomiędzy wykonaniem projektu a realizacją budowy, oferent podczas wizji lokalnej 
dokona pomiaru ewentualnych nawierzchni drogowych na prywatnych posesjach 
których rozbiórkę i odbudowę ujmie w cenach jednostkowych robót drogowych i 
rozbiórkowych.  
 

1.3.1.   Nawierzchnie z mieszanki mineralno asfaltowej    

 

Przed wykonaniem nawierzchni posmarować gorącym bitumem krawędzie nawierzchni, 

krawężniki i urządzenia obce. Mieszankę mineralno-asfaltową rozłożyć przy pomocy 

rozściełacza i zagęścić walcami stalowymi i ogumionymi. W miejscach niedostępnych dla 

rozkładarki mieszankę ułożyć ręcznie i zagęścić zagęszczarką ręczną przy krawężnikach i 

urządzeniach obcych. 

Podczas zagęszczania masy należy stale sprawdzać profil poprzeczny nawierzchni oraz jej 

równość w profilu podłużnym. Spadki poprzeczne powinny być wykonane z dostosowaniem 

do nawierzchni istniejących. 



 Specyfikacje Techniczne                                                                                                                                    
 ST-02.02. Roboty drogowe 

Gmina Pokój                                                                                             Kanalizacja sanitarna dla wsi Pokój, 
ul. Sienkiewicza 8                                                 gmina Pokój. 
46-034 Pokój                              UL. WINNA GÓRA 
 

53 

Wszelkie nierówności profilu podłużnego i poprzecznego powstające w czasie zagęszczania 

powinny być bezzwłocznie likwidowane przez zgarnięcie nadmiaru masy lub dosypanie masy 

w miejscach wgłębień. 

W przypadku powstania tzw. rakowin przy ręcznym rozkładaniu masy należy je natychmiast 

zlikwidować przez dodanie gorącej drobnoziarnistej masy i dodatkowo zagęścić do uzyskania 

prawidłowego profilu i jednorodnego wyglądu.  

 

1.3.2. Krawężniki i obrzeża betonowe  

 

Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie 

gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do 

wymaganego profilu. 

Krawężniki ustawiać należy na ławie betonowej z oporem. Krawężniki należy ustawiać i 

wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić zaprawą 

cementową. Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać ziemią, którą należy ubić. 

Obrzeża betonowe ustawić należy na podsypce piaskowo-cementowej. Obrzeża betonowe 

należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny 

wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. Zewnętrzne ściany obrzeży zasypać ziemią, którą 

należy ubić. 

 

1.3.3. Nawierzchnie z kostki betonowej   

 

Kostkę betonową układać należy na uprzednio przygotowanej i wyrównanej podbudowie 

betonowej B15 grubości 15 cm i podsypce piaskowej gr. 3 cm na wyprofilowanym podłożu. 

Kostki grubości 8 cm układać paletami z uzupełnieniem brzegów lub pojedynczo. Kostki 

należy ubić ubijakiem ręcznym lub zagęszczarką. Zagęszczanie prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka. Spoiny wypełnić piaskiem z polewaniem 

nawierzchni wodą. Nawierzchnie oczyścić z nadmiaru piasku i sprawdzić spadki poprzeczne i 

podłużne oraz równość nawierzchni.  

 

1.4 .  Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej  są zgodne z  dokumentacją 

projektową  oraz ST-00-00. 

 

1.5.  Wymagania dotyczące robót   

1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora.  Ogólne 

wymagania podano w ST-00.00.   

 

2.  MATERIAŁY   

• piasek na podsypkę oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-B-11113  

• mieszanka betonowa B15 

• kostka prefabrykowana betonowa gr. 8 cm 

• krawężniki i obrzeża betonowe 

• płytki chodnikowe 50x50x6 cm 

• kliniec, wg PN-B-11112 [15] 

• cement portlandzki zwykły, w przypadku wykonywania podsypki cementowo-

piaskowej, wg PN-B-19701 [17] 

• woda, wg PN-B-32250 [18] 



 Specyfikacje Techniczne                                                                                                                                    
 ST-02.02. Roboty drogowe 

Gmina Pokój                                                                                             Kanalizacja sanitarna dla wsi Pokój, 
ul. Sienkiewicza 8                                                 gmina Pokój. 
46-034 Pokój                              UL. WINNA GÓRA 
 

54 

 

Piasek na podsypkę piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712. 

Piasek łamany i kruszywo drobne granulowane wg PN-B-11112. 

 

3.  SPRZĘT   

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu    

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne „ pkt3.  

 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Do wykonania robót winien być wykorzystany sprzęt podany poniżej: 

• Zagęszczarka płytowa, ubijak mechaniczny 

• Walce: lekki, średni i ciężki stalowy  oraz ogumiony 

• Dźwig.     

• ubijak stalowy o masie od 25 do 35 kg, młotków brukarskich, drągów stalowych do 

wyjmowania bruku, łopat, pił, siekier 

• przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów) 

 

4. TRANSPORT 

   
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu   

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt4.  

 

4.2.  Transport materiałów 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne” 

pkt5.  

 

5.2.  Wymagania szczegółowe 

Oprócz szpilek ustawionych w osi i w rzędach równoległych do osi drogi (w tym na 

krawędziach jezdni), należy równolegle do osi ustawić dodatkowo szpilki pośrednie, 

rozgraniczające pasy przeznaczone dla poszczególnych brukarzy. 

Najodpowiedniejsza szerokość pasa dla jednego brukarza wynosi 1,5 m i zmienia się w 

pewnych granicach zależnie od szerokości nawierzchni i liczby brukarzy. 

 
Podsypka piaskowa winna być rozkładana z zachowaniem wymaganych spadków, w warstwie 

o grubości większej tak, aby po zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od –20% do +10% jej wartości.  W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 

wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez  mieszanie i 

napowietrzanie.  W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy zwilżyć wodą i równomiernie wymieszać. 
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Zagęszczanie podbudowy powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi, i przesuwać 

pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi 

podbudowy. 

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny 

i jednolity wygląd.  Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika nie 

mniejszego niż 1,00, określonego według normalnej metody Proctora. 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona przez skropienie preparatami powłokowymi 

posiadającymi aprobatę techniczną, utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez  kilkakrotne 

skrapianie wodą co najmniej przez 7 dni. 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu 

przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych. 

Skropienie emulsją podbudowy oraz warstwy wiążącej powinno być równomierne, a ilość 

rozkładanego lepiszcza powinna być równa ilości założonej z tolerancją ± 10%. 

Z uwagi na użycie emulsji, skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek 

ruchu na czas odparowania wody z emulsji.  

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego nie może być układana, gdy temperatura otoczenia 

jest niższa od 5o C.  Nie dopuszcza się układania na wilgotnym i oblodzonym podłożu, 

podczas opadów atmosferycznych.  

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić 135o C, 

a zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. 

Wskaźnik zagęszczenia betonu asfaltowego nie powinien być mniejszy niż 98%. 

Masa winna być zagęszczana walcami w następującej kolejności: 

• Walec stalowy gładki-średni 

• Walec ogumiony 

• Walec stalowy gładki-ciężki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania   

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne” 

pkt6.  

 

6.2. Badania w czasie robót 

Grubość podsypki i podbudowy należy mierzyć bezpośrednio po zagęszczeniu warstw.  Grubość 

podsypki i podbudowy nie może się różnić od projektowanej o więcej niż± 1cm. 

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy należy mierzyć zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności nie mogą przekraczać 6mm. 

 

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach winny być zgodne z dokumentacją  projektową 

z tolerancją ± 0,5%.  

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchni brukowcowej wykonawca, w obecności 

inżyniera, sprawdza: 

• konstrukcję nawierzchni, 

• ukształtowanie osi nawierzchni, 

• rzędne nawierzchni, 

• przekroje poprzeczne, 

• szerokość nawierzchni, 

• równość nawierzchni, 

• ścisłość ułożenia nawierzchni, 

• dokładność ubicia nawierzchni,  

• pielęgnację  nawierzchni przed oddaniem do ruchu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne” pkt7. 

 
7.2 Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiaru robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:   

• 1m2  podsypki z piasku  

• 1m2  podbudowy betonowej  

• 1m2  nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podbudowie betonowej 

• 1m2  nawierzchni bitumicznej 

• 1 mb krawężnika na ławie betonowej 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne” pkt8.   

 
8.2.  Sposób odbioru robót   

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym, Specyfikacją 

Techniczną i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały pozytywne wyniki. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności   

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 
9.2. Płatności  

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST.  
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek 

2. PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

  3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

   4. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

pyłów mineralnych 

   5. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 

   6. PN-B-06714-16 Kruszywa miner. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. 

  7. PN-B-06714-18 Kruszywa miner. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

  8.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 

 9. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 

 

 

 

 

 

 

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowl. z betonu. Elem. Nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwaj. Krawężniki i 

obrzeża 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 


