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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących utrzymania dróg o nawierzchni nieutwardzonej gruntowej, gruntowej ulepszonej, 
nawierzchni żwirowej, nawierzchni żużlowej, nawierzchni gruzowej. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót opisanych w pkt 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe. 
Użyte w SST opisane poniżej działania rozumieć następująco. 
1.3.1. Nawierzchnie gruntowe nieulepszone -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju 

pojazdów oraz ruchu pieszego,  w którym występujące gruntowe podłoże jest odpowiednio 
ukształtowane w profilu podłużnym i o przekroju poprzecznym oraz zagęszczony. 

1.3.2. Nawierzchnie gruntowe ulepszone - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju 
pojazdów oraz ruchu pieszego, w którym występujący grunt podłoże jest ulepszone mechanicznie lub 
chemicznie, wyrównane i odpowiednio ukształtowane w profilu podłużnym i przekroju poprzecznym 
oraz zagęszczony. 

1.3.3. Nawierzchnie twarde nie ulepszone - nawierzchnie nieprzystosowane do szybkiego ruchu 
samochodowego ze względu na pylenie, duże nierówności, ograniczony komfort jazdy (wibracje, 
hałas). 

1.3.4. Nawierzchnie gruzowe - nawierzchnie, której warstwa ścierna wykonana jest z gruzu budowlanego. 
1.3.5. Nawierzchnie żwirowe - nawierzchnie zaliczana do twardych nie ulepszonych, której warstwa 

ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
1.3.6. Nawierzchnie żużlowe - nawierzchnie zaliczana do twardych nie ulepszonych, której warstwa 

ścieralna jest wykonana z mieszanki żużlowej  bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
1.4.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze SST na 
poszczególne asortymenty robót  
1.4.2. Wykonawca przed rozpoczęciem robót w terminie 3 dni przedstawi zamawiającemu do akceptacji:  
a)  kolejność wykonywania robót 
b) materiał do zastosowania w przedmiocie zamówienia, 
1.4.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy  
a) w okresie od przekazania terenu budowy każdego dnia, aż do potwierdzenia przez Zamawiającego 

ostatecznego odbioru robót, Wykonawca odpowiada za utrzymanie  oraz bezpieczeństwa ruchu w 
obrębie prowadzonych robót, 

b) Wykonawca będzie prowadził roboty przy zachowaniu istniejącego ruchu, 
 
2. Materiały. 
2.1. Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem 
przez rozpoczęciem robót.. 
2.1.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu materiały  dostarczone na budowę i 
przeznaczone do robót materiały (pospółka, piasek, żwir, itp.)  
2.1.3. Zamawiający  ma prawo nie wyrazić zgodę na zastosowanie materiałów przedstawionych do 
akceptacji. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę materiałów nie uzgodnionych z Zamawiającym, 
roboty nie zostaną odebrane. 
2.2. Składowanie materiałów. 
Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza miejsce składowania materiałów zapewniające zachowanie 
ich jakości i przydatności do robot. 
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3. Sprzęt. 
3.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji  Zamawiającemu wykaz sprzętu oraz ważną legalizację na 
wymagające tego urządzenia pomiarowe. 
3.2. Wykonawca powinien dysponować sprawnym technologicznie sprzętem do wykonania robót, 
powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii 
sprzętu podstawowego. 
 
4. Transport. 
4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Ogólne zasady wykonania robót. 
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz odpowiada 
za jakość wykonanego przedmiotu zamówienia.   
5.2. Współpraca  Zamawiającego i Wykonawcy. 
5.2.1. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym  będą  podejmowali  decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robót, postępem robót oraz we wszystkich sprawach związanych  z warunkami 
umowy. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
6.4. Badania przed rozpoczęciem robót. 
Przed rozpoczęciem robót należy: 
a) ocenić stan istniejącej nawierzchni i określić rodzaj i zakres uszkodzeń, 
b) ustalić sposoby naprawy i szczegółowe wymagania dla materiałów, sprzętu, środków transportowych , 
 
7. Wykonanie nawierzchni . 
7.1 Wbudowanie i zagęszczenie mieszanek. 
Mieszanki  powinny być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki. Grubość 
rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto wcześniej określoną i 
ustaloną grubość z Zamawiającym. Mieszanki po rozłożeniu powinny być zagęszczona przejściami . 
Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o 
jednostronnym spadku należy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać się w kierunku jej górnej krawędzi.  
 
8. Sprzęt do wykonania nawierzchni . 
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) koparki i ładowarki do odspajania i wydobywania gruntu, 
b) spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory)  
c) walców  
 
9. Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania 1 m2 wykonanych  nawierzchni obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie, 
- dostarczenie materiałów, 
- dostarczenie i wbudowanie mieszanek  
- wyrównanie do wymaganego profilu, 
- zagęszczenie poszczególnych warstw, 


