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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania
poprzecznego i podłużnego podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem wyrównania poprzecznego i podłużnego podbudowy
mieszankami mineralno-asfaltowymi.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej
warstwie w celu wyrównania jej nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” oraz w OST
D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Kruszywo
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze, wykonywanych
i wbudowywanych na gorąco, należy stosować kruszywa spełniające wymagania określone
w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.
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2.3. Wypełniacz
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwy wyrównawcze należy stosować
wypełniacz wapienny spełniający wymagania podane w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z
betonu asfaltowego” pkt 2.
2.4. Lepiszcza
Lepiszcza powinny spełniać wymagania określone w OST D-05.03.05
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 2.
2.5. Składowanie materiałów
Dostawy i składowanie kruszyw, wypełniaczy i lepiszcz powinny być zgodne z
wymaganiami określonymi w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt
2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Sprzęt do wykonania warstw wyrównawczych z mieszanek mineralnoasfaltowych został określony w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt
3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport kruszyw, wypełniacza i lepiszcz powinien spełniać wymagania
określone w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.
4.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinien spełniać wymagania
określone w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych
Zasady projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych są określone w OST
D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.3. Produkcja mieszanki mineralno-bitumicznej
Zasady produkcji, dozowania składników i ich mieszania są określone w OST
D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
5.4. Zarób próbny
Zasady wykonania i badania podano w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt 5.
5.5. Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie profilu masą mineralnoasfaltową
Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania poprzecznego i podłużnego
powierzchnia podbudowy powinna zostać oczyszczona z luźnego kruszywa, piasku oraz
skropiona bitumem. Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy podane są
w OST D-04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.
Powierzchnię podbudowy, na której grubość warstwy wyrównawczej byłaby
mniejsza od grubości minimalnej układanej warstwy wyrównawczej, należy sfrezować na
głębokość pozwalającą na jej ułożenie. Frezowanie nawierzchni należy wykonać zgodnie z
OST D-05.03.11 „Recykling”.
5.6. Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej
Minimalna grubość warstwy wyrównawczej uzależniona jest od grubości
kruszywa w mieszance. Największy wymiar ziarn kruszywa nie powinien przekraczać 0,5
grubości układanej warstwy. Przed przystąpieniem do układania warstwy wyrównawczej
Wykonawca powinien wyznaczyć niweletę układanej warstwy wzdłuż krawędzi
podbudowy lub jej osi za pomocą stalowej linki, po której przesuwa się czujnik urządzenia
sterującego układarką.
Maksymalna grubość układanej warstwy wyrównawczej nie powinna przekraczać
8 cm. Przy grubości przekraczającej 8 cm warstwę wyrównawczą należy wykonać w dwu
lub więcej warstwach nie przekraczających od 6 do 8 cm.
Warstwę wyrównawczą układa się według zasad określonych w OST D-05.03.05
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
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Zagęszczenie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej
wyprodukowanej i wbudowanej na gorąco odbywa się według zasad podanych w OST
D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 5.
Ze względu na zmienną grubość zagęszczanej warstwy wyrównawczej
Wykonawca robót, na podstawie przeprowadzonych prób, przedstawi Inżynierowi do
akceptacji sposób zagęszczania warstw wyrównawczych w zależności od ich grubości.
5.7. Utrzymanie wyrównanej podbudowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we
właściwym stanie, aż do czasu ułożenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie
uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt własny.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z
ustaleniami zawartymi w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6, w
zakresie obejmującym badania warstw leżących poniżej warstwy ścieralnej.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy
podano w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.
6.4.Wymagania
podbudowy

dotyczące

cech

geometrycznych

wykonanego

wyrównania

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych
wykonanego wyrównania powinny być zgodne z określonymi w OST D-05.03.05
„Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest Mg (megagram) wbudowanej mieszanki mineralnoasfaltowej.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy należą do robót
ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 Mg wyrównania podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową
obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów,
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
 transport mieszanki na miejsce wbudowania,
 posmarowanie gorącym bitumem krawędzi urządzeń obcych,
 rozścielenie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonymi spadkami i profilem,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania podbudowy mieszankami
mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco są podane w OST
D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt 10.
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania
poprzecznego i podłużnego podbudowy chudym betonem.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem wyrównania podbudowy chudym betonem.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej
warstwie w celu wyrównania jej nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST
D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wytworzenia mieszanki chudego betonu
Do wytworzenia mieszanki chudego betonu należy stosować materiały spełniające
wymagania określone w OST D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 2.
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2.3. Wymagania dla mieszanki mineralnej
Uziarnienie mieszanki mineralnej przeznaczonej do wytworzenia chudego betonu
powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-04.06.01 „Podbudowa z
chudego betonu” pkt 2.
2.4. Składowanie materiałów
Dostawy i składowanie kruszyw i cementu powinny być zgodne z wymaganiami
określonymi w OST D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 2.
2.5. Wymagania dla chudego betonu na warstwy wyrównawcze podbudowy
Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w OST D-04.06.01
„Podbudowa z chudego betonu” pkt 2.
Dopuszcza się, przy wykonywaniu badań kontrolnych, stosowanie próbek
walcowych, przy czym otrzymany wynik wytrzymałości należy sprowadzić do
wytrzymałości wzorcowej próbki sześciennej o wymiarach 15 x 15 x 15 cm, wykorzystując
następujące zależności:
R15 = 0,93 R8
R15 = 1,10 R16
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego, sprawnego technicznie sprzętu:
 wytwórni stacjonarnej do wytwarzania mieszanki betonowej,
 układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki betonowej,
 walców stalowych gładkich statycznych lub wibracyjnych oraz ogumionych do
zagęszczania mieszanki betonowej,
 zagęszczarek płytowych, ubijaków lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania
mieszanki w miejscach trudno dostępnych,
 polewaczek do pielęgnacji betonu.
3.3. Wymagania dla wytwórni i sprzętu
Wymagania szczegółowe dla wytwórni betonu i sprzętu do wykonania
wyrównania podbudowy chudym betonem są określone w OST D-04.06.01 „Podbudowa z
chudego betonu” pkt 3.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport kruszyw, cementu i wody powinien spełniać wymagania określone w
OST D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 4.
4.3. Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien spełniać wymagania określone w OST
D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie chudego betonu
Zasady projektowania chudego betonu są określone w OST D-04.06.01
„Podbudowa z chudego betonu” pkt 5.
5.3. Produkcja chudego betonu
Zasady produkcji chudego betonu są określone w OST D-04.06.01 „Podbudowa z
chudego betonu” pkt 5.
5.4. Odcinek próbny
Zasady wykonania i badania odcinka próbnego podano w OST D-04.06.01
„Podbudowa z chudego betonu” pkt 5.
5.5.Przygotowanie powierzchni podbudowy pod wyrównanie profilu chudym betonem
Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania powierzchnia podbudowy
powinna zostać oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń zgodnie z OST D-04.03.01
„Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” i zwilżona.
Prace pomiarowe powinny być wykonane w sposób umożliwiający wykonanie
wyrównania podbudowy zgodnie z dokumentacją projektową.
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania wyrównania podbudowy powinny
być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót
przez Wykonawcę.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do
osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie linki do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. Po wytyczeniu wyrównania
podbudowy należy ustawić wzdłuż istniejącej podbudowy prowadnice w taki sposób, aby
wyznaczały one ściśle warstwę wyrównawczą podbudowy z chudego betonu w stanie
niezagęszczonym. Prowadnice winny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich
przesuwanie się w czasie układania i zagęszczania mieszanki betonowej.
5.6. Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej
Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej wynosi 10 cm. Warstwę
wyrównawczą układa się i zagęszcza według zasad określonych w OST D-04.06.01
„Podbudowa z chudego betonu” pkt 5.
5.7. Utrzymanie wyrównanej podbudowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we
właściwym stanie, aż do czasu ułożenia na niej następnych warstw nawierzchni. Wszelkie
uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt własny.
5.8. Pielęgnacja wyrównanej podbudowy
Pielęgnacja wyrównania podbudowy chudym betonem jest określona w OST
D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z
ustaleniami zawartymi w OST D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 6.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania wyrównania
podbudowy podano w OST D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 6.
6.4.Wymagania
podbudowy

dotyczące

cech

geometrycznych

wykonanego

wyrównania

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych
wykonanego wyrównania powinny być zgodne z określonymi dla podbudowy w OST
D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 6.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanej mieszanki chudego
betonu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy należą do robót
ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej










Cena wykonania 1m3 wyrównania podbudowy chudym betonem obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów,
wyprodukowanie mieszanki chudego betonu,
transport mieszanki na miejsce wbudowania,
przygotowanie podbudowy,
przygotowanie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych
materiałów i urządzeń pomocniczych,
wbudowanie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonymi spadkami i profilem,
pielęgnację wykonanej warstwy,
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 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania chudym betonem są
podane w OST D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” pkt 10.
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania
poprzecznego i podłużnego podbudowy gruntem lub kruszywem stabilizowanym
cementem.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem wyrównania podbudowy gruntem lub kruszywem
stabilizowanym cementem.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej
warstwie w celu wyrównania jej nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST
D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2. Materiały do stabilizacji cementem
Do stabilizacji cementem należy stosować materiały spełniające wymagania
określone w OST D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem” pkt 2.
2.3. Wymagania dla gruntów i kruszyw stabilizowanych cementem
Grunty lub kruszywa stabilizowane cementem powinny spełniać wymagania
określone w OST D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem” pkt 2.
2.4. Składowanie materiałów
Dostawy i składowanie gruntów, kruszyw i cementu powinny być zgodne z
wymaganiami określonymi w OST D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do robót powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego, sprawnego technicznie sprzętu:
 wytwórni stacjonarnej do wytwarzania gruntu stabilizowanego cementem,
 układarki lub równiarki do rozkładania gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem,
 walców stalowych gładkich statycznych lub wibracyjnych oraz ogumionych do
zagęszczania mieszanki,
 zagęszczarek płytowych, ubijaków lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania
mieszanki w miejscach trudno dostępnych,
 polewaczek do pielęgnacji warstwy.
3.3. Wymagania dla wytwórni i sprzętu
Wymagania szczegółowe dla wytwórni gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem i sprzętu do wykonania wyrównania podbudowy są określone w OST D04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem” pkt 3.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport kruszyw, cementu i wody powinien spełniać wymagania określone w
OST D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem” pkt 4.
4.3. Transport mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Transport mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem powinien
spełniać wymagania określone w OST D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Zasady projektowania mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
są określone w OST D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem” pkt 5.
5.3. Produkcja mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Zasady produkcji mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem są
określone w OST D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem” pkt 5.
5.4. Odcinek próbny
Zasady wykonania i badania odcinka próbnego podano w OST D-04.05.01
„Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem” pkt
5.
5.5.Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrównania mieszanką gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem
Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania powierzchnia podbudowy
powinna zostać oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń zgodnie z OST D-04.03.01
„Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” i zwilżona.
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Prace pomiarowe powinny być wykonane w sposób umożliwiający wykonanie
wyrównania podbudowy zgodnie z dokumentacją projektową.
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania wyrównania podbudowy powinny
być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót
przez Wykonawcę.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do
osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie linki do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. Po wytyczeniu wyrównania
podbudowy należy ustawić wzdłuż istniejącej podbudowy prowadnice w taki sposób, aby
wyznaczały one ściśle warstwę wyrównawczą podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem w stanie niezagęszczonym. Prowadnice winny być ustawione stabilnie, w
sposób wykluczający ich przesuwanie się w czasie układania i zagęszczania mieszanki.
5.6. Układanie i zagęszczanie warstwy wyrównawczej
Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej z gruntu stabilizowanego
cementem nie powinna być mniejsza od 6 cm.
Warstwę wyrównawczą układa się i zagęszcza według zasad określonych w OST
D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem” pkt 5.
5.7. Utrzymanie wyrównanej podbudowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyrównanej podbudowy we
właściwym stanie, aż do czasu ułożenia na niej następnych warstw nawierzchni.
Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt własny.
5.8. Pielęgnacja wyrównanej podbudowy
Pielęgnacja wyrównania podbudowy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem jest określona w OST D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z
ustaleniami zawartymi w OST D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem” pkt 6.
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6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania wyrównania
podbudowy podano w OST D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem” pkt 6.
6.4.Wymagania
podbudowy

dotyczące

cech

geometrycznych

wykonanego

wyrównania

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych
wykonanego wyrównania powinny być zgodne z określonymi dla podbudowy w OST
D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem” pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanej mieszanki z gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy należą do robót
ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m3 wyrównania podbudowy gruntem lub kruszywem
stabilizowanym cementem obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 dostarczenie materiałów,
 wyprodukowanie mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,
 transport mieszanki na miejsce wbudowania,
 przygotowanie podbudowy,
 przygotowanie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych
materiałów i urządzeń pomocniczych,
 wbudowanie i zagęszczenie mieszanki zgodnie z założonym profilem i spadkiem,
 pielęgnację wykonanej warstwy,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem są podane w OST D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże
z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem” pkt 10.
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania
poprzecznego i podłużnego podbudowy tłuczniem.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem wyrównania podbudowy tłuczniem.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej
warstwie w celu wyrównania jej nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST
D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania wyrównania podbudowy tłuczniem
Do wyrównania podbudowy tłuczniem należy stosować materiały spełniające
wymagania określone w OST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 2.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania wyrównania podbudowy tłuczniem Wykonawca powinien
dysponować sprzętem określonym w OST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia
kamiennego” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Transport tłucznia i klińca do wykonania wyrównania tłuczniem powinien
spełniać wymagania określone w OST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego”
pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyrównania tłuczniem
Przed przystąpieniem do wykonania wyrównania, powierzchnia podbudowy
powinna zostać oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń, zgodnie z OST D-04.03.01
„Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” pkt 5.
Powierzchnia podbudowy tłuczniowej lub podbudowy z kruszyw przewidziana do
wyrównania, powinna zostać przed układaniem warstwy wyrównawczej zoskardowana na
głębokość 7 cm. W miejscach gdzie grubość warstwy wyrównawczej jest mniejsza od
grubości minimalnej warstwy wyrównawczej, istniejącą podbudowę należy wzruszyć na
taką głębokość, aby wraz z przewidywaną warstwą wyrównawczą zapewniła po
zagęszczeniu jej stabilność.
Prace pomiarowe powinny być wykonane w sposób umożliwiający wykonanie
wyrównania podbudowy zgodnie z dokumentacją projektową.
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania wyrównania podbudowy powinny
być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót
przez Wykonawcę.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do
osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie linki do wytyczenia robót w odstępach nie
większych niż co 10 m.
Po wytyczeniu wyrównania podbudowy należy ustawić wzdłuż istniejącej
podbudowy prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle warstwę wyrównawczą
podbudowy w stanie niezagęszczonym. Prowadnice winny być ustawione stabilnie, w
sposób wykluczający ich przesuwanie się w czasie układania i zagęszczania kruszywa.
5.3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa
Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej z tłucznia nie może być po
zagęszczeniu mniejsza od największego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwę
wyrównawczą z tłucznia układa się według zasad określonych w OST D-04.04.04
„Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 5.
5.4. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny,
zgodnie z określonymi zasadami w OST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego”
pkt 5.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z
ustaleniami zawartymi w OST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 6.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania wyrównania
podbudowy podano w OST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 6.
6.4.Wymagania
podbudowy

dotyczące

cech

geometrycznych

wykonanego

wyrównania

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych
wykonanego wyrównania powinny być zgodne z określonymi dla podbudowy w OST
D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego kruszywa.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy należą do robót
ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej









Cena wykonania 1m3 wyrównania podbudowy tłuczniem obejmuje:
transport materiału na plac budowy,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
rozłożenie tłucznia,
rozłożenie kruszywa klinującego,
zagęszczenie rozścielonego i wyrównanego kruszywa,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania tłuczniem są podane w
OST D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” pkt 10.
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1. WSTĘP
1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wyrównania
poprzecznego i podłużnego podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i
wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i
gminnych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem wyrównania podbudowy:
a) kruszywami łamanymi stabilizowanymi mechanicznie,
b) żużlem wielkopiecowym stabilizowanym mechanicznie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Warstwa wyrównawcza - warstwa o zmiennej grubości układana na istniejącej
warstwie w celu wyrównania jej nierówności w profilu poprzecznym i podłużnym.
1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w OST
D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym
mechanicznie
Do wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie należy
stosować materiały spełniające wymagania określone w:
OST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2,
OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 2,
OST D-04.04.03 „Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie”
pkt 2.
2.3. Składowanie materiałów
Kruszywa używane do robót należy składować w zasiekach materiałowych na
podłożu utwardzonym, dobrze odwodnionym w warunkach zabezpieczających je przed
zmieszaniem z innymi gatunkami kruszyw i frakcjami.
Materiał w okresie składowania nie może ulec zanieczyszczeniu.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Do wykonania wyrównania podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym
mechanicznie Wykonawca powinien dysponować sprzętem określonym w OST D-04.04.00
„Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 3.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport materiałów
Transport kruszyw powinien spełniać wymagania określone w OST D-04.04.00
„Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 5.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Zasady i warunki wytwarzania mieszanki kruszywa powinny spełniać wymagania
określone w OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie” pkt 5.
5.3. Przygotowanie powierzchni podbudowy
stabilizowanym mechanicznie

do wyrównania kruszywem

Przed przystąpieniem do wykonywania wyrównania powierzchnia podbudowy
powinna zostać oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń, zgodnie z OST D-04.03.01
„Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” pkt 5.
Powierzchnia podbudowy tłuczniowej lub z kruszyw przewidziana do wyrównania
powinna zostać przed układaniem warstwy wyrównawczej zoskardowana na głębokość 7
cm, co pozwoli na właściwe związanie wykonanej warstwy wyrównawczej z istniejącą
podbudową.
Prace pomiarowe powinny być wykonane w sposób umożliwiający wykonanie
wyrównania podbudowy zgodnie z dokumentacją projektową.
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania wyrównania podbudowy powinny
być wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót
przez Wykonawcę.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do
osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub
szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie linki do wytyczenia robót w odstępach nie
większych niż co 10 m.
Po wytyczeniu wyrównania podbudowy należy ustawić wzdłuż istniejącej
podbudowy prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle warstwę wyrównawczą
podbudowy w stanie niezagęszczonym. Prowadnice winny być ustawione stabilnie, w
sposób wykluczający ich przesuwanie się w czasie układania i zagęszczania kruszywa.
5.4. Odcinek próbny
O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny,
zgodnie z zasadami określonymi w OST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania
ogólne” pkt 5.
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5.5. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Minimalna grubość układanej warstwy wyrównawczej z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie nie może być po zagęszczeniu mniejsza od największego
wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwę wyrównawczą z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie układa się i zagęszcza według zasad określonych w OST D-04.04.02
„Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 5 oraz OST D04.04.03 „Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania zgodnie z
ustaleniami zawartymi w OST D-04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie” pkt 6 oraz OST D-04.04.03 „Podbudowa z żużla
wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie” pkt 6.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania wyrównania
podbudowy podano w OST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt
6.
6.4.Wymagania
podbudowy

dotyczące

cech

geometrycznych

wykonanego

wyrównania

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych
wykonanego wyrównania powinny być zgodne z określonymi dla podbudowy w OST
D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wbudowanego kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty związane z wykonaniem wyrównania podbudowy należą do robót
ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są określone w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m3 wyrównania podbudowy kruszywem stabilizowanym
mechanicznie obejmuje:
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 transport materiału na plac budowy,
 przygotowanie mieszanki,
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i przepisy związane z wykonaniem wyrównania kruszywem
stabilizowanym mechanicznie są podane w OST D-04.04.00 „Podbudowy z kruszyw.
Wymagania ogólne” pkt 10.

