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1. WSTĘP  
  
1.1.  Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są wymagania  dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z naprawą dróg gruntowych.  
  
1.2.  Zakres stosowania SST  
Szczegółowa  specyfikacji  techniczna  (SST)  stosowana  jest  jako  dokument przetargowy  
przy zlecaniu i  realizacji  robót na drogach będących w zarządzie gminy Brusy.  
  
1.3.  Zakres robót objętych SST  
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót związanych  
z wykonaniem  i  odbiorem  robót  związanych  z  naprawą  dróg gruntowych.  
  
1.4.  Określenia podstawowe  
Nawierzchnia  gruntowa - nawierzchnia z gruntu naturalnego albo ulepszonego mechanicznie 
lub chemicznie, odporna na działanie ruchu.  
Nawierzchnia gruntowa naturalna (profilowana) - wydzielony pas terenu, przeznaczony do  
ruchu  lub postoju pojazdów oraz  ruchu pieszych, w którym występujący  grunt podłoŜa  jest  
wyrównany  i  odpowiednio  ukształtowany  w  profilu  podłuŜnym  i przekroju poprzecznym 
oraz zagęszczony.  
Profilowanie  drogi  gruntowej - mechaniczne  poprawienie  poprzecznego  przekroju drogi w 
celu wyrównania wybojów i kolein i zapewnienia lepszego odwodnienia drogi.  
  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo wszelkich  
czynności  na  terenie  budowy,  metody  uŜyte  przy  budowie  oraz  za  ich zgodność z SST i 
poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  
  
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren wskazując lokalizację drogi.  
Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na własny 
koszt.  
  
1.5.2.  Zgodność robót z SST  
SST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez przedstawiciela  
Zamawiającego  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.  
  
1.5.3.  Zabezpieczenie terenu robót  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego  oraz  utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie,  ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie robót, w okresie trwania realizacji  
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca  zapewni  stałe warunki widoczności  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Koszt  zabezpieczenia  terenu  robót  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową.  
  
1.5.4.  Ochrona przeciwpoŜarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy.  
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za  wszelkie  straty  spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
  
1.5.5.  Ochrona własności publicznej i prywatnej  
JeŜeli  teren  robót  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 
robót, spowodowane jego działalnością.  
  
1.5.6.  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 odzieŜ  dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
  
2. MATERIAŁY  
  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 

2.1.1.  Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia, 
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła wytwarzania,  zamawiania  lub 
wydobywania  tych  materiałów   
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  Ŝe  materiały 
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  SST  w  czasie 
realizacji robót.  
  
 2.2.  Materiały do wykonania robót  
  
2.2.1.  Zgodność materiałów z SST.  
Materiały do wykonania naprawy nawierzchni powinny być zgodne z SST.  
  
2.2.2.  Grunt  
Grunt jest podstawowym materiałem przy naprawie nawierzchni gruntowej.  
  
2.2.3. Materiały do ulepszania mechanicznego nawierzchni gruntowej  
  
Przy naprawie nawierzchni gruntowej naleŜy stosować kruszywo mineralne łamane frakcji  
0-31,5 mm. 
  
3.  SPRZĘT  
  
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
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być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST.  
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w SST i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie  i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  
  
3.2.  Sprzęt stosowany do wykonania naprawy nawierzchni gruntowej  
W  zaleŜności od  zakresu  robót  oraz  sposobu  ich  wykonania,  Wykonawca  powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu:  
− równiarek 
− walców statycznych samojezdnych ogumionych lub gładkich do 8 ton  
− bron cięŜkich rolniczych, glebogryzarek, 
− ręcznego sprzętu do drobnych  robót naprawczych,  jak  łopaty, oskardy, ubijarki  ręczne  
itp.  
  
4.  TRANSPORT  
  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które 
nie wpłyną niekorzystnie na  jakość wykonywanych robót  i właściwości przewoŜonych 
materiałów.  
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieŜąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane  jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
  
4.2.  Transport materiałów  
Grunt  i  materiały  do  ulepszania  nawierzchni  moŜna  przewozić  dowolnymi  środkami 
transportu,  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.  
  
5.  WYKONANIE ROBÓT  
  
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót  
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  robót  opracowanym  przez Wykonawcę oraz 
poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  
Polecenia przedstawiciela Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym  przez  przedstawiciela Zamawiającego,  pod  groźbą  zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
  
5.2.  Zasady wykonywania robót  
Sposób  wykonania  robót  przy  naprawie  nawierzchni  powinien  być  zgodny  z  SST.  
W przypadku braku wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych   
w niniejszej specyfikacji.  
  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  
− roboty przygotowawcze,  
− naprawę nawierzchni,  
− roboty wykończeniowe.  
Przy naprawie nawierzchni rozróŜnia się następujące sposoby wykonania robót: profilowanie 
drogi, uzupełnienie ubytków.  
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 5.3.  Roboty przygotowawcze  
Przed  przystąpieniem  do  robót  naleŜy,  na  podstawie,  SST  lub  wskazań przedstawiciela 
Zamawiającego ustalić lokalizację terenu robót.  
  
 5.4. Naprawa nawierzchni  gruntowej profilowanej  kruszywem mineralnym łamanym 
0-31,5 mm.  
 

 5.4.1 Uszlachetnianie  nawierzchni, uzupełnianie ubytków 
Ma na celu poprawę jakości nawierzchni i jej nośności poprzez nawiezienie rozciągnięcie 
 i uwałowanie materiału drogowego kruszywa mineralnego łamanego mineralnego  
o granulacji 0-31,5 mm, uszlachetniony odcinek drogi naleŜy odpowiednio wyprofilować  
a materiał zagęścić. 
 

5.5.  Roboty wykończeniowe  
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z SST. Do robót wykończeniowych naleŜą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, 
takie jak:   
− niezbędne  uzupełnienia  zniszczonej  w  czasie  robót  roślinności,  tj.  zatrawienia, 

krzewów, ew. drzew, rowów, poboczy itp.,  
− roboty porządkujące otoczenie terenu robót.  
  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i wykonaniem,  aby 
osiągnąć załoŜoną  jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  kontrole  robót  z  częstotliwością  zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST.  
  
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty,    
dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na      
znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew.  
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.).  
  
6.3.  Badania wykonanych robót  
Po zakończeniu robót naleŜy sprawdzić wizualnie:  
− wygląd zewnętrzny wykonanej naprawy nawierzchni,  
− poprawność profilu podłuŜnego i poprzecznego, nawiązującego do pozostałej powierzchni 

jezdni i umoŜliwiającego spływ powierzchniowy wód.  
  
7.  OBMIAR ROBÓT  
  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny czas pracy sprzętu i ilość wbudowanego materiału 
zgodnie ze zleconym zadaniem i SST.  
  
7.2.  Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarowa jest  kilometr, tona, m2 powierzchni drogi, dostarczonego materiału.  
  
8.  ODBIÓR ROBÓT  
  
Roboty podlegają ostatecznemu odbiorowi bez moŜliwości odbiorów końcowych.   
Zasady odbioru ostatecznego robót  
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Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.  
Odbiór ostateczny  robót  nastąpi w  terminie  ustalonym w  dokumentach  umowy,  licząc od 
dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót.  
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  przedstawiciel  Zamawiającego  w obecności 
Wykonawcy.   
  
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
  
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową.  
  
9.2.  Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostki obmiarowej przy naprawie nawierzchni obejmuje:  
− oznakowanie robót,  
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  
− wykonanie naprawy nawierzchni według ustaleń specyfikacji technicznej,  
− odwiezienie sprzętu.  
  
10.  NORMY  
 

PN-B- 11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.  
 


