
D-05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI SAFALTOWYCH NA ZIMNO 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno, na drogach wojewódzkich 

województwa opolskiego.  

1.2. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno przy wykonywaniu remontów cząstkowych na drogach 

wojewódzkich województwa opolskiego. 

 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno może być wykonywane w celu: 

− uszorstnienia nawierzchni, 

− profilowania, 

− napraw nawierzchni oraz przed wykonaniem nowej warstwy. 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej odzyskanej z 

nawierzchni. 

1.3.2. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 

nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

1.3.3. Frezarka drogowa – maszyna do frezowania nawierzchni na zimno 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

poleceniami Inżyniera. 

1.4.1. Zgodność robót z SST 

  SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inżyniera Wykonawcy stanowią część 

umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy. 

 Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonywane roboty i dostarczane materiały będą zgodne z SST. 

Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazać 

zgodność  z określonymi wymaganiami, a  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonywane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w czasie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewni ruch w ten 

sposób bezpieczeństwo pojazdom i pieszym. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy 

tych zapór i znaków. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia będą akceptowane przez Inżyniera. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

 

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 



W cenie ofertowej należy ująć koszty składowania i utylizacji odpadów powstałych w czasie wykonywania 

zamówienia, w miejscach do tego przeznaczonych. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany będzie do 

udokumentowania ilości odpadów i ich miejsca składowania - zgodnie z „Ustawą o odpadach" z dnia 27 

kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62 póz. 628 z dnia 20 czerwca 2001 r. z póżn.zm.). 

1.4.4. 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 odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.4.5. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i urządzenia używane do robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru ostatecznego. 

 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.4.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w SST 

i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2. Sprzęt do frezowania 

 Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na 

określoną głębokość. 

 Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie wymaganej równości oraz 

pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po frezowaniu. Do małych robót (naprawy części jezdni) 

Inżynier może dopuścić frezarki sterowane mechanicznie. 

 Szerokość bębna frezującego powinna być dobrana zależnie od zakresu robót. Przy lokalnych 

naprawach szerokość bębna może być dostosowana do szerokości skrawanych elementów nawierzchni.  



 Przy dużych robotach frezarki muszą być wyposażone w przenośnik sfrezowanego materiału, podający 

go z jezdni na środki transportu. 

 Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą, a poza nimi powinny, być 

zaopatrzone w systemy odpylania. Za zgodą Inżyniera można dopuścić frezarki bez tego systemu: 

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudowanych, 

b) na drogach miejskich, przy małym zakresie robót. 

 Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca powinien 

przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić demonstrację 

pracy frezarki, na własny koszt. 

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 przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2. Transport sfrezowanego materiału 

 Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez 

postojów. Materiał może być wywożony dowolnymi środkami transportowymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości, szerokości i pochyleń zgodnych z dokumentacją 

względem ustalonego poziomu odniesienia. Nierówności sfrezowanej powierzchni mierzone przy użyciu łaty 

oraz klina pomiarowego o szerokości 40 mm nie powinny być większe niż 8 mm. Nawierzchnia powinna być 

sfrezowana na głębokość do 5 cm z dokładnością + 5 mm. 

Ilość robót (frezowanej powierzchni) winna odpowiadać możliwości przerobowej brygad wbudowujących beton 

asfaltowy – należy unikać pozostawiania wyfrezowanej nawierzchni na noc. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych 

6.1.1.Minimalna częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej 

        na zimno 

Lp. Właściwość nawierzchni Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Równość podłużna łatą 4-metrową co 20 metrów 

2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 20 metrów 

3 Spadki poprzeczne co 50 m 

4 Szerokość frezowania co 50 m 

5 Głębokość frezowania na bieżąco, według SST 

 

6.1.2. Równość nawierzchni 

 Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową zgodnie z BN-68/8931-04 nie 

powinny przekraczać 6 mm. 



 

6.1.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 

tolerancją  0,5%. 

6.1.4. Szerokość frezowania 

 Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w dokumentacji projektowej z 

dokładnością  5 cm. 

6.1.5. Głębokość frezowania 

 Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości określonej w dokumentacji projektowej z 

dokładnością  5 mm. 

 Powyższe ustalenia dotyczące dokładności frezowania nie dotyczą wyburzenia kilku lub wszystkich 

warstw nawierzchni przy naprawach kapitalnych. W takim przypadku wymagania powinny być określone w 

SST w dostosowaniu do potrzeb wynikających z przyjętej technologii naprawy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar nawierzchni po frezowaniu na zimno powinien być dokonany na budowie w metrach 

kwadratowych. Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. 

Obmiar robót nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo sfrezownych powierzchni nie 

wykazanych w dokumentacji z wyjątkiem powierzchni zaakceptowanych przez Inżyniera. Nadmierna głębokość 

sfrezowania warstwy lub nadmierna powierzchnia w stosunku do dokumentacji wykonana bez upoważnienia 

Inżyniera, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów z bieżącej kontroli robót. Odbioru 

dokonuje Inżynier na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających pomiarów 

oraz oględzin po frezowaniu. 

Inżynier zleci wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających pomiarów, 

wtedy gdy : 

- zakres lub częstotliwość pomiarów Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją,  

- istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności pomiarów Wykonawcy, 

W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. 

Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i 

zgodnie z ustaleniami kontraktu ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na 

podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

  Wykonanie 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− oznakowanie robót, 

− frezowanie, 

− transport sfrezowanego materiału z ewentualnym wbudowaniem, 

− oczyszczenie nawierzchni po sfrezowaniu 

− przeprowadzenie pomiarów kontrolnych po sfrezowaniu. 


