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Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) 
 
„REMONTY  CZĄSTKOWE  NAWIERZCHNI  EMULSJĄ  ASFALTOWĄ  
I GRYSAMI  W POWIATOWYM  ZARZĄDZIE  DROGOWYM  W  GORLICACH 
W ROKU 2020” 
   

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania 
remontu nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi oraz odbioru 
technicznego wykonanych robót.  

1.2. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy usuwaniu uszkodzeń 
nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych.  
W zależności od rodzaju uszkodzeń rozróżnia się naprawę uszkodzeń pokrowca bitumicznego: 
- płytkich do 2 cm, 
- średnich od 2 cm do 10 cm. 

1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na 
bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, 
jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się 
powstałych uszkodzeń. 
 Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie 
nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”. 
1.3.2. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż 
grubość warstwy ścieralnej. 

 1.3.3. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość 
warstwy ścieralnej. 

2. Materiały 

2.1. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni  
bitumicznych 

Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi 
jezdni (obłamania) należy naprawiać: 

- techniką sprysku lepiszczem i posypania grysem o odpowiednim uziarnieniu (zasada jak przy 
powierzchniowym utrwaleniu),  

- przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszankę grysu 
i emulsji asfaltowej bezpośrednio do naprawianego wyboju. 

Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać: 

- metodą powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem kationowych szybkorozpadowych 
emulsji asfaltowych, 

- przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują nawierzchnię 
emulsją, rozsypują grysy i wciskają je w emulsję. 

2.2. Kruszywo 
 Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy  bazaltowe 
odpowiadające wymaganiom podanym w PN-B-11112:1996 [1]. 



W  zależności  od  głębokości  ubytków  kruszywo  (grysy  bazaltowe)  należy  dozować  
warstwowo  wg.  zestawienia : 
-    w  warstwach  dolnych  stosować  kruszywo  w  zakresie  uziarnienia  6,3 / 10,8 / 12,8: 8 / 11 
mm, 
-    w  warstwie  wierzchniej  stosować  kruszywo  w  zakresie  uziarnienia  4 /6,3, 4/8 , 5/8 mm. 

Wbudowane grysy muszą posiadać atest. 
 

2.3.  Składowanie materiałów 
Wykonawca winien dysponować placem o utwardzonej nawierzchni, z zadaszoną wiatą na 

składowanie grysu. 

2.4. Lepiszcze 
 Przy remoncie cząstkowym nawierzchni obciążonych ruchem większym od średniego 
należy stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP. 
Każda zakupiona przez Wykonawcę partia emulsji winna posiadać świadectwo jakości. 

3. Sprzęt 
 Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) należy stosować 
zautomatyzowane remontery drogowe wprowadzające pod ciśnieniem w uprzednio oczyszczone 
sprężonym powietrzem uszkodzenia - emulsję asfaltową wraz z odpowiednią ilością kruszywa. 
Urządzenia te nadają się do uszczelniania nie tylko szerokorozwartych (podłużnych) pęknięć 
(szerszych od 2 cm) oraz głębokich ubytków i wybojów (powyżej 3 cm) ale także do wypełniania 
powierzchniowych uszkodzeń i zaniżeń powierzchni warstwy ścieralnej.  
Remonter winien być wyposażony w zbiorniki na dwie frakcje grysu i emulsję, urządzenie do 
produkcji i wbudowania mieszanki /grys + emulsja/ oraz kompresor o dużej wydajności 
tłoczonego powietrza, zapewniający dokładne oczyszczenie uszkodzonej nawierzchni, usuwający 
z wypełnianych ubytków pyły, drobne, luźne kruszywo, wodę oraz wszelkie inne 
zanieczyszczenia. 
Wykonawca winien być wyposażony w remontery  drogowe  do  likwidacji  ubytków  
nawierzchni  przy  zastosowaniu  grysów  i   emulsji  asfaltowej  w ilości  gwarantującej 
wbudowanie  minimum 7,5 Mg emulsji wraz z odpowiednią ilością grysów  na dobę!! 

        
Ponadto  Oferent  winien  dysponować  : 
- samochodową  skrapiarką  do  bitumu  o  pojemności  5000 dm3, 
- walcem  drogowym  ogumionym, 
- szczotką mechaniczną, 
- rozsypywarką kruszywa. 

4. Wykonanie robót 
 Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi 
nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez: 

- usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 

- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, 
piasku i pyłu. 

Każdorazowe pojęcie czynności remontowych objętych SST w ramach bieżącego utrzymania 
dróg obejmuje : 
1. Oznakowanie odcinka robót. 
2. Oczyszczenie i skropienie podłoża szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową. 
3. Wbudowanie odpowiednich grysów o właściwym uziarnieniu w jednej warstwie 
lub warstwowo, zależnie od głębokości uszkodzenia. 



4. Odpowiednie zagęszczenie wbudowanego materiału  ( zależnie od sposobu wykonywania 
robót ). 
5. Obmiar  wykonanych robót remontowych na danym odcinku. 
6. Usunięcie oznakowania o prowadzonych robotach, po zakończeniu robót na danym odcinku. 

4.1. Uzupełnianie ubytków ziaren, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej techniką 
sprysku lepiszczem i posypania grysem 

 Technologia uzupełniania ubytków ziaren, kruszyw i lepiszcza jest analogiczna jak przy 
pojedynczym powierzchniowym utrwaleniu. 
 W zależności od ilości miejsc z ubytkami i wielkości ubytków należy stosować 
odpowiedni sprzęt do ich naprawy. 
 Przy większych powierzchniach uszkodzonych należy stosować remonter wykonujący 
przy jednym przejściu maszyny, sprysk lepiszczem (kationową emulsją asfaltową), posypanie 
grysem granulowanym i wciśnięcie go w lepiszcze. 
 Przy mniejszych powierzchniach uszkodzonych należy zastosować specjalny remonter 
natryskujący pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną kationową emulsją 
asfaltową. Remonter ten umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a 
następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. 
Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce 
kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją W końcowej fazie należy zastosować natrysk 
naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm. 
 W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie 
uziarnienie grysu (od 2 do 4 mm lub od 4 do 6,3 mm). 
Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu może odbywać się ruch samochodowy. 
 
5. Warunki  atmosferyczne  dopuszczające  prowadzenie  robót. 
Wykonanie  remontu  nawierzchni  przy  użyciu  emulsji  asfaltowych  i  grysu  należy  prowadzić  
w  dobrych  warunkach    atmosferycznych,   przy   temperaturze   otoczenia   w   czasie   
prowadzenia   robót    co   najmniej   
+10  0C.  
Nie dopuszcza  się prowadzenia   robót   podczas  opadów atmosferycznych  oraz  przy wietrze 
przekraczającym   
16 m/sek. 
 
6. Oznakowanie  robót. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy.  Za  bezpieczeństwo  ruchu  
w  obrębie  odcinka  na którym  prowadzone  są  roboty  od  chwili  ich  rozpoczęcia  aż  do  
ostatecznego  zakończenia  odpowiedzialny  jest  Wykonawca.  Oznakowanie  odcinka  robót  na  
drodze  należy  wykonać  na  podstawie  zatwierdzonego  projektu zmiany organizacji  ruchu  
zgodnie z Rozporządzeniem MI z dnia 23.09.2003 r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  
zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  nadzoru  nad  tym  zarządzeniem – Dz.U. 
z 2003r. Nr 177 poz. 1729.  Projekt  winien  być  w  razie  potrzeby  aktualizowany  na  bieżąco. 

7. Kontrola jakości robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty 

techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić je inspektorowi nadzoru do akceptacji.  
W trakcie wykonywania napraw uszkodzonej nawierzchni  należy kontrolować: 

- czystość remontowanej nawierzchni, 

- jakość użytych materiałów, 



- ilość wbudowanych materiałów  oraz powierzchnię wykonanego remontu  - codziennie, 

- równość naprawianych fragmentów - każdy fragment. 
Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być 
większe od 4 mm dla  dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h  i od 6 mm dla dróg o prędkości 
poniżej 60 km/h, 

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny 
ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad 
krawędź otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm,  

8. Obmiar robót 
Jednostką  obmiaru  robót  jest  1 t /tona/ wbudowanej emulsji oraz grysów  bazaltowych 
zgodnie z niżej podaną tabelą. Kontrolnie Wykonawca rozliczany będzie wg ilości zużytych 
materiałów (grysu i emulsji) na jednostkę obmiaru – 1t, wg tabeli 1, celem określenia średniej 
głębokości ubytków na danym odcinku drogi. 
Zużycie grysów wg KNR 2-31  -  Nawierzchnie na drogach i ulicach – tabl. 1108/05, 1108/06. 
Zużycie emulsji w ilości 10% w stosunku do grysu ( wagowo ). 
 
Tabela 1 
 

Głębokość 
ubytków 

Zużycie emulsji 
kg/m2 

Zużycie  grysu 
kg/m2 

1,5 cm 2,68 26,80 

2,0 cm 3,79 37,90 

2,5 cm 4,90 49,00 

3,0 cm 6,01 60,10 

3,5 cm 7,12 71,20 

4,0 cm 8,23 82,30 

4,5 cm 9,34 93,40 

5,0 cm 10,45 104,50 

 
Obmiar  robót  należy  wykonywać  codziennie  i  akceptować  u  Zamawiającego. Rzeczywiste  
ilości wbudowanych materiałów  ustalić  codziennie. Wpisy  dokonywać  na  załączonym  
raporcie.  Raporty  będą  podstawą  do  ustalania  rzeczywistej  ilości  robót  do  faktury. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami 
Zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  dały wyniki 
pozytywne. 
 

9. Odbiór  robót 
Odbiory robót będą przeprowadzone po wykonaniu remontu na całym ciągu danej drogi.  
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego w obecności 
przedstawicieli Wykonawcy. 
Zamawiający jest zobowiązany dokonać odbioru do 7 dni od daty zgłoszenia. W przypadku 
stwierdzenia złej jakości robót Wykonawca wykona roboty poprawkowe w terminie 7 dni od daty 
odbioru. 
 



10. Podstawa płatności 

Cena jednostki obmiarowej 1 t ( jednej tony) wbudowanej emulsji i grysu obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- transport i składowanie kruszyw, 

- transport i składowanie lepiszcza, 

- dostawę i pracę sprzętu do robót, 

- przygotowanie miejsc uszkodzonych do remontu, 

- wywóz odpadów, 

- wbudowanie lepiszcza i kruszywa, 

- prowadzenie obmiaru robót, 

- wykonanie badań laboratoryjnych użytych materiałów, 

- wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 
Należność za wykonane roboty będzie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie 
potwierdzonego przez inspektora nadzoru obmiaru robót uwzględniającego głębokości 
remontowanych ubytków oraz na podstawie ilości zużytych materiałów dla średniej głębokości 
ubytków występujących na danym odcinku drogi ( wg tabeli 1, pkt 8 SST). 

11. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-
11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

2. PN-S-
96025:2000 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

10.2. Inne dokumenty 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. 
Zeszyt 60. IBDiM, Warszawa, 1999. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Wzór 
 

ROZLICZENIE   
wbudowania  1 tony emulsji oraz grysów bazaltowych 

w ilości jak w tabeli 1 poz 8 SST 
 

Obmiar : 1 tona emulsji asfaltowej + 10 t grysów 

Lp. 
Data  
wpisu 

Nr  i  nazwa  drogi 
Lokalizacja 

robót 
Głębokość 

ubytku 

Powierzchnia 
remontowanego 

miejsca 
( m2 ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Razem :    

WBUDOWANO 

EMULSJA ( Mg )  

GRYSY :   

 ( Mg )  

 ( Mg )  

 ( Mg )  

 
UWAGA ! 
Rozliczenie  należy  sporządzić  każdego  dnia - oddzielnie  dla  każdej  drogi  i  akceptować  u    

Zamawiającego. 

 

 
 

 



Zał. Nr 1a do SIWZ 
PZD.272.1.2020 

Zakres rzeczowy  robót na  wykonanie  zadania 
pn. „Remont  cząstkowy  nawierzchni  dróg  powiatowych emulsją  asfaltową  i  grysami  bazaltowymi w 2020r.” 

 

Lp. 
Nowy nr 

drogi Ciąg drogowy dł. odcinka km od km do 

klasa 
drogi 

1 1389 K Rzepiennik Biskupi - Turza - Moszczenica 1,527 5,675 7,202 L 

2 1390 K Ciężkowice (ul. Stawiska) - Turza - Sitnica -Strzeszyn 14,404 10,425 24,829 L 

3 1391 K Ciężkowice (ul. 1000-lecia) - Staszkówka - Moszczenica 11,889 3,917 15,806 Z 

4 1461 K Biesna - Staszkówka 5,163 0,000 5,163 L 

5 1462 K Łużna - Staszkówka 5,835 0,000 5,835 Z 

6 1463 K Siedliska - Siedliska 1,709 0,000 1,709 Z 

7 1464 K Bobowa - Brzana 4,322 0,000 4,322 L 

8 1465 K Jankowa - Lipniczka 3,260 0,000 3,260 L 

9 1466 K Stróże - Polna - Łużna 5,296 3,738 9,034 Z 

10 1467 K Gorlice ul. Sikorskiego - Stróżówka Rozdzielnia 2,267 0,000 2,267 G 

11 1468 K Mszanka - Wola Łużańska 4,667 0,000 4,667 L 

12 1469 K Gorlice (ul. Kołłątaja., ul. Krakowska, ul. Zamkowa) - Bystra - 
Łużna 

11,073 0,000 11,073 Z 

13 1470 K ul. Wyszyńskiego 1,043 0,000 1,043 G 

14 1471 K ul. 11-go Listopada 1,512 0,000 1,512 G 

15 1472 K ul. Michalusa 0,614 0,000 0,614 G 

16 1474 K Zagórzany - Kwiatonowice - Turza 10,163 0,000 10,163 Z 

17 1475 K Grudna Kępska - Kunowa - Pusta Wola 2,252 0,000 2,252 L 

18 1476 K Biecz - Grudna Kępska - Głęboka 5,289 0,000 5,289 L 

19 1477 K Skołyszyn - Harklowa - Wójtowa - Lipinki   (1863R) 6,382 4,900 11,282 Z 

20 1478 K Lipinki - Pagorzyna - Radość 4,250 0,000 4,250 L 

21 1479 K Pagorzyna - Bednarskie 1,459 0,000 1,459 L 

22 1480 K Rozdziele - Lipniki - Libusza Ogniwo - Kobylanka 8,077 0,000 8,077 Z 

23 1481 K Lipinki - Bednarskie 3,590 0,000 3,590 L 

24 1482 K Libusza - Wójtowa 3,643 0,000 3,643 L 

25 1483 K Korczyna - Wójtowa 2,049 0,000 2,049 L 

26 1484 K Biecz - Korczyna - Libusza - Kobylanka 7,989 0,000 7,989 Z 

27 1485 K Libusza - Kryg 5,506 0,000 5,506 Z 

28 1486 K Gorlice (ul. Zakole) - Dominikowice 5,336 0,000 5,336 Z 

29 1487 K Rożnowice - Sitnica 1,553 0,000 1,553 L 

30 1488 K Sękowa - Dominikowice 2,970 0,000 2,970 Z 

31 1489 K Sękowa - Rozdziele 10,023 0,000 10,023 Z 

32 1490 K Ropica Górna - Bartne 8,684 0,000 8,684 L 

33 1491 K Banica - Wołowiec 3,974 0,000 3,974 L 

34 1492 K Małastów - Jasionka 9,651 0,000 9,651 L 

35 1493 K Siary - Owczary 6,646 0,000 6,646 L 

36 1494 K Szymbark-Bielanka - Uście Gorlickie 15,723 0,000 15,723 Z 

37 1495 K Uście Gorlickie - Nowica 5,678 0,000 5,678 L 

38 1496 K Gładyszów - Uście Gorlickie 10,561 0,000 10,561 Z 

39 1497 K Kwiatoń - Regietów - Smerekowiec 7,155 0,000 7,155 L 

40 1498 K Ropa - Wysowa Zadrój - Blechnarka - Granica Państwa 28,649 0,000 28,649 Z 

41 1499 K Bielanka - Łosie - Ropa 4,064 0,000 4,064 L 

42 1500 K Ropa - Brunary 7,520 0,000 7,520 Z 

43 1501 K Uście Gorlickie - Czarna - Śnietnica 6,621 0,000 6,621 Z 

44 1502 K Hańczowa - Stawisza - Śnietnica 8,893 0,000 8,893 Z 



45 1503 K Florynka - Izby 14,567 2,911 17,478 Z 

46 1504 K Ropa - Wawrzka - Florynka 3,655 0,000 3,655 L 

47 1505 K Ropa - Gródek - Biała Niżna 1,592 0,000 1,592 L 

48 1506 K Jankowa - Stróżna - Szalowa 7,186 0,000 7,186 Z 

49 1507 K Szymbark - Bystra - Szalowa 10,150 0,000 10,150 Z 

50 1508 K Harklowa - Pagorzyna (1866 R) 0,256 2,526 2,782 L 

51 1567 K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska 0,131 23,174 23,305 Z 

    suma 316,468       
 

 

 Zakres robót na poszczególnych drogach określony zostanie w momencie 
udzielania zamówienia, zgodnie z SST i ceną jednostkową podaną w ofercie.  

 Orientacyjna wielkość zamówienia wynosi ok. 70 ton emulsji wraz z odpowiednia 
ilością grysów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


