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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) s�  wymagania  ogólne  dotycz�ce
wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostan�  zrealizowane  przy  przebudowie  drogi  gminnej  w
miejscowo�ci Roztoka na d�ugo�ci ok. 569mb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowi� cz��� Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych
oraz nale�y je stosowa� w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót obj�tych ST

1.3.1. Wymagania  ogólne  nale�y rozumie�  i  stosowa�  w powi�zaniu  z  ni�ej  wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.00.00.  Roboty przygotowawcze
D-02.00.00.  Roboty ziemne
D-04.00.00.  Podbudowy
D-05.00.00.  Nawierzchnie
D-06.00.00.  Roboty wyko�czeniowe
D-07.00.00.  Urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu

1.4. Okre�lenia podstawowe

U�yte  w  ST  wymienione  poni�ej  okre�lenia  nale�y  rozumie�  w  ka�dym  przypadku
nast�puj�co:

1.4.1. Budowla  drogowa  - obiekt  budowlany,  nie  b�d�cy  budynkiem,  stanowi�cy  ca�o��
techniczno-u�ytkow�  (droga)  albo jego cz���  stanowi�c�  odr�bny element  konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, w�ze�).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni�ty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.3.  D!ugo�� mostu - odleg�o�� mi�dzy zewn�trznymi kraw�dziami pomostu, a w przypadku
mostów �ukowych z nadsypk� - odleg�o�� w �wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych  wraz  z  wszelkimi  urz�dzeniami  technicznymi  zwi�zanymi  z  prowadzeniem  i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.  Droga  tymczasowa  (monta�owa)  - droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona do
ruchu pojazdów obs�uguj�cych  zadanie budowlane na czas jego wykonania,  przewidziana do
usuni�cia po jego zako�czeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony piecz�ci�  organu
wydaj�cego,  wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi  przepisami,  stanowi�cy urz�dowy dokument
przebiegu  robót budowlanych,  s�u��cy do notowania  zdarze�  i  okoliczno�ci  zachodz�cych  w
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece�
i innej korespondencji technicznej pomi�dzy In�ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc� i
projektantem.
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1.4.7. Estakada - obiekt  zbudowany nad przeszkod�  terenow�  dla  zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. In�ynier(Inspektor  nadzoru  inwestorskiego)  - osoba  wymieniona  w  danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiaj�cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cz��� korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.10.  Kierownik  budowy  - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawc�,  upowa�niona  do
kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona  drogi  - jezdnia  (jezdnie)  z  poboczami  lub  chodnikami,  zatokami,  pasami
awaryjnego postoju i pasami dziel�cymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uk�ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po��czenia.

1.4.13. Konstrukcja no�na (prz�s!o lub prz�s!a obiektu mostowego) - cz��� obiektu oparta na
podporach mostowych, tworz�ca ustrój nios�cy dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz���  wykopu, która jest ograniczona koron�  drogi i
skarpami rowów.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u�o�enia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.16. Ksi��ka obmiarów - akceptowany przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  s�u��cy  do  wpisywania  przez  Wykonawc�  obmiaru
dokonywanych robót w formie wylicze�,  szkiców i ew. dodatkowych za��czników. Wpisy w
ksi��ce obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium  - drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiaj�cego,  niezb�dne do przeprowadzenia  wszelkich bada�  i  prób zwi�zanych  z ocen�
jako�ci materia�ów oraz robót.

1.4.18. Materia!y - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj�
projektow�  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane  przez  In�yniera/  Kierownika
projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkod� wodn� dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespó� warstw s�u��cych do przejmowania i rozk�adania
obci��e� od ruchu na pod�o�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo�rednio oddzia�ywaniu ruchu

i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa  wi���ca  - warstwa  znajduj�ca  si�  mi�dzy  warstw� �cieraln�  a  podbudow�,

zapewniaj�ca lepsze roz�o�enie napr��e� w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow�.
c) Warstwa  wyrównawcza  - warstwa  s�u��ca  do  wyrównania  nierówno�ci  podbudowy lub

profilu istniej�cej nawierzchni.
d) Podbudowa  - dolna  cz���  nawierzchni  s�u��ca  do  przenoszenia  obci��e�  od  ruchu  na

pod�o�e. Podbudowa mo�e sk�ada� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna cz��� podbudowy spe�niaj�ca funkcje no�ne w konstrukcji

nawierzchni. Mo�e ona sk�ada� si� z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa  pomocnicza  - dolna  cz���  podbudowy  spe�niaj�ca,  obok  funkcji  no�nych,

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzia�aniem wody, mrozu i przenikaniem cz�stek
pod�o�a. Mo�e zawiera� warstw� mrozoochronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�.
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g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której  g�ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dzia�ania mrozu.

h) Warstwa  odcinaj�ca  - warstwa  stosowana  w  celu  uniemo�liwienia  przenikania  cz�stek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le��cej powy�ej.

i) Warstwa  ods�czaj�ca  - warstwa  s�u��ca  do  odprowadzenia  wody  przedostaj�cej  si�  do
nawierzchni.

1.4.21. Niweleta  - wysoko�ciowe  i  geometryczne  rozwini�cie  na  p�aszczy�nie  pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, k�adka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd  tymczasowy  - droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia  (bliska)  zgodno��  - zgodno��  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami,  a  je�li  przedzia�  tolerancji  nie  zosta�  okre�lony  -  z  przeci�tnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.25. Pas  drogowy  - wydzielony  liniami  granicznymi  pas  terenu  przeznaczony  do
umieszczania w nim drogi i zwi�zanych z ni�  urz�dze�  oraz drzew i krzewów. Pas drogowy
mo�e  równie�  obejmowa�  teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urz�dze�
chroni�cych ludzi i �rodowisko przed uci��liwo�ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze  - cz���  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  postoju  pojazdów,
umieszczenia  urz�dze�  organizacji  i  bezpiecze�stwa  ruchu  oraz  do  ruchu  pieszych,  s�u��ca
jednocze�nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Pod!o�e  nawierzchni  - grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  le��cy  pod  nawierzchni�  do
g��boko�ci przemarzania.

1.4.28. Pod!o�e  ulepszone  nawierzchni  - górna  warstwa  pod�o�a,  le��ca  bezpo�rednio  pod
nawierzchni�,  ulepszona  w  celu  umo�liwienia  przej�cia  ruchu  budowlanego  i  w�a�ciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie  In�yniera(Inspektora  nadzoru  inwestorskiego)  - wszelkie  polecenia
przekazane Wykonawcy przez  In�yniera/Kierownika  projektu,  w formie  pisemnej,  dotycz�ce
sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant  - uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  b�d�ca  autorem  dokumentacji
projektowej.

1.4.31. Przedsi�wzi�cie  budowlane - kompleksowa realizacja nowego po��czenia drogowego
lub ca�kowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i
przekroju pod�u�nym) istniej�cego po��czenia.

1.4.32. Przepust  - budowla  o  przekroju  poprzecznym  zamkni�tym,  przeznaczona  do
przeprowadzenia cieku, szlaku w�drówek zwierz�t  dziko �yj�cych  lub urz�dze�  technicznych
przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda  naturalna  - element  �rodowiska  naturalnego,  stanowi�cy  utrudnienie  w
realizacji  zadania  budowlanego,  na  przyk�ad  dolina,  bagno,  rzeka,  szlak  w�drówek  dzikich
zwierz�t itp.

1.4.34. Przeszkoda  sztuczna  - dzie�o  ludzkie,  stanowi�ce  utrudnienie  w  realizacji  zadania
budowlanego, na przyk�ad droga, kolej, ruroci�g, kana�, ci�g pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  - cz���  dokumentacji  projektowej,  która
wskazuje lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót.
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1.4.36. Przyczó ek!- skrajna podpora  obiektu mostowego.  Mo�e sk�ada�  si�  z  pe�nej  �ciany,
s�upów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzy�, komór.

1.4.37. Rekultywacja ! - roboty  maj�ce  na  celu  uporz�dkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpi�to��  teoretyczna - odleg�o��  mi�dzy punktami  podparcia  (�o�yskami),  prz�s�a
mostowego.

1.4.39. Szeroko��  ca!kowita obiektu (mostu /  wiaduktu) - odleg�o��  mi�dzy zewn�trznymi
kraw�dziami  konstrukcji  obiektu,  mierzona  w  linii  prostopad�ej  do  osi  pod�u�nej,  obejmuje
ca�kowit� szeroko�� konstrukcyjn� ustroju nios�cego.

1.4.40. Szeroko��  u�ytkowa  obiektu  - szeroko��  jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona  dla
poszczególnych  rodzajów  ruchu  oraz  szeroko��  chodników  mierzona  w  �wietle  por�czy
mostowych z wy��czeniem konstrukcji przy jezdni do�em oddzielaj�cej ruch ko�owy od ruchu
pieszego.

1.4.41. �lepy  kosztorys  - wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilo�ci  (przedmiarem)  w  kolejno�ci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz�ce cz��� terenu budowy.

1.4.43. Tunel  - obiekt  zag��biony  poni�ej  poziomu  terenu  dla  zapewnienia  komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt  - obiekt  zbudowany  nad  lini�  kolejow�  lub  inn�  drog�  dla  bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cz���  przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn�  ca�o��
konstrukcyjn�  lub  technologiczn�,  zdoln�  do  samodzielnego  pe�nienia  funkcji  techniczno-
u�ytkowych.  Zadanie  mo�e  polega�  na  wykonywaniu  robót  zwi�zanych  z  budow�,
modernizacj�/ przebudow�, utrzymaniem oraz ochron� budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, bezpiecze�stwo wszelkich
czynno�ci na terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami In�yniera(Inspektora nadzoru inwestorskiego).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj�cy  w  terminie  okre�lonym  w  dokumentach  kontraktowych  przeka�e
Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i
administracyjnymi, lokalizacj�  i wspó�rz�dne punktów g�ównych trasy oraz reperów, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno��  za  ochron�  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  ostatecznego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na w�asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera�  rysunki,  obliczenia i dokumenty,  zgodne z
wykazem  podanym  w  szczegó�owych  warunkach  umowy,  uwzgl�dniaj�cym  podzia�  na
dokumentacj� projektow�:
− Zamawiaj�cego; wykaz pozycji, które stanowi�  przetargow� dokumentacj�  projektow� oraz

projektow� dokumentacj� wykonawcz� (techniczn�) zostan� przekazane Wykonawcy,
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− Wykonawcy  �  Dokumentacja  projektowa,  któr�  Wykonawca  opracuje  w  ramach  Ceny
Kontraktowej:

- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energi� elektryczn� oraz w wod�,
projekt  zagospodarowania placu budowy,  projekt przy��czenia urz�dze�  (telefon i fax.) do
sieci telekomunikacyjnej � w razie konieczno�ci,

-  Projekty  i  opracowania  technologiczne  uj�te  w  szczegó�owych  ST  wymaganych  do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

- Program Zapewnienia Jako�ci dla wszystkich robót � w razie konieczno�ci,

-  Projekty  organizacji  i  oznakowania  na  czas  budowy  i  monta�u  obiektów  wraz  z
uzgodnieniami,

- Technologia uk�adania nawierzchni,

- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

- Dokumentacja powykonawcza.

Cena kontraktowa zawiera równie� wszelkie uzgodnienia.

Wszystkie  w/w projekty winny zawiera�  rysunki,  opisy,  obliczenia  oraz  by�  uzgodnione   z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Je�eli  w  trakcie  wykonywania  Robót  oka�e  si�  koniecznym  uzupe�nienie  Dokumentacji
Projektowej  przekazanej  przez  Zamawiaj�cego,  Wykonawca  zg�osi  ten  fakt  niezw�ocznie
Inwestorowi.  W  przypadku  zmian  Dokumentacji  Projektowej  bezwzgl�dnie  wymagana  jest
akceptacja projektanta.

1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST

Dokumentacja  projektowa,  ST  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego  stanowi�  cz���  umowy,  a  wymagania
okre�lone w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by�y w
ca�ej dokumentacji.

W  przypadku  rozbie�no�ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi�zuje
kolejno��  ich  wa�no�ci  wymieniona  w  �Kontraktowych  warunkach  ogólnych�  (�Ogólnych
warunkach umowy�).

Wykonawca  nie  mo�e  wykorzystywa�  b��dów  lub  opuszcze�  w  dokumentach
kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomi�  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, który podejmie decyzj� o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie�no�ci w dokumentacji nale�y uzyska� opini� Projektanta co do ich
poprawno�ci.

Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe,
od  których  dopuszczalne  s�  odchylenia  w  ramach  okre�lonego  przedzia�u  tolerancji.  Cechy
materia�ów i elementów budowli musz� wykazywa�  zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedzia�u tolerancji.

W  przypadku,  gdy  materia�y  lub  roboty  nie  b�d�  w  pe�ni  zgodne  z  dokumentacj�
projektow� lub ST i wp�ynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materia�y
zostan�  zast�pione  innymi,  a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed  przyst�pieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego  do  zatwierdzenia,  uzgodniony  z  odpowiednim  zarz�dem  drogi  i  organem
zarz�dzaj�cym  ruchem,  projekt  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania
budowy.  W zale�no�ci od potrzeb i post�pu robót projekt organizacji ruchu powinien by�  na
bie��co  aktualizowany  przez  Wykonawc�.  Ka�da  zmiana,  w  stosunku  do  zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga ka�dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca w razie konieczno�ci dostarczy, zainstaluje i
b�dzie obs�ugiwa� wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiat�a
ostrzegawcze, sygna�y, itp., zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni sta�e warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków,
dla których jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urz�dzenia  zabezpieczaj�ce  b�d�  akceptowane  przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego /Kierownika projektu.

Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w
sposób uzgodniony z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach
i  ilo�ciach  okre�lonych  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  tablic  informacyjnych,
których  tre��  b�dzie  zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Tablice
informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez ca�y okres realizacji
robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zap�acie i przyjmuje si�, �e
jest w��czony w cen� kontraktow�.

Wykonawca  jest  zobowi�zany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania
realizacji kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  b�dzie  utrzymywa�  tymczasowe  urz�dzenia
zabezpieczaj�ce,  w tym: ogrodzenia,  por�cze,  o�wietlenie,  sygna�y i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót, wygody spo�eczno�ci i innych.

W  miejscach  przylegaj�cych  do  dróg  otwartych  dla  ruchu,  Wykonawca  ogrodzi  lub
wyra�nie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z In�ynierem / Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In�ynierem /
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w
sposób  uzgodniony  z  In�ynierem  /  Inspektorem  Nadzoru  Inwestorskiego  oraz  przez
umieszczenie,  w  miejscach  i  ilo�ciach  okre�lonych  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego,  tablic  informacyjnych,  których  tre��  b�dzie  zatwierdzona  przez
In�yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b�d�  utrzymywane przez Wykonawc�  w
dobrym stanie przez ca�y okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zap�acie i przyjmuje si�, �e
jest w��czony w cen� kontraktow�.

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowi�zek  zna�  i  stosowa�  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie
przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyka�czania robót Wykonawca b�dzie:
a) utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej,
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b) podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm
dotycz�cych  ochrony  �rodowiska  na  terenie  i  wokó�  terenu  budowy  oraz  b�dzie  unika�
uszkodze�  lub  uci��liwo�ci  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych,  a  wynikaj�cych  z
nadmiernego  ha�asu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powsta�ych  w
nast�pstwie jego sposobu dzia�ania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie mia� szczególny wzgl�d na:
1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, sk�adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py�ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py�ami i gazami,
c) mo�liwo�ci� powstania po�aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej.
Wykonawca  b�dzie  utrzymywa�,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów

sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materia�y �atwopalne b�d� sk�adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich.

Wykonawca  b�dzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  po�arem
wywo�anym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materia!y szkodliwe dla otoczenia

Materia�y, które w sposób trwa�y s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do
u�ycia.

Nie  dopuszcza  si�  u�ycia  materia�ów  wywo�uj�cych  szkodliwe  promieniowanie  o
st��eniu wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materia�y odpadowe u�yte do robót b�d�  mia�y aprobat�  techniczn�  wydan�
przez uprawnion�  jednostk�,  jednoznacznie okre�laj�c�  brak szkodliwego oddzia�ywania tych
materia�ów na �rodowisko.

Materia�y, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót
ich szkodliwo�� zanika (np. materia�y pylaste) mog�  by�  u�yte pod warunkiem przestrzegania
wymaga�  technologicznych  wbudowania.  Je�eli  wymagaj�  tego  odpowiednie  przepisy
Wykonawca  powinien  otrzyma�  zgod�  na  u�ycie  tych  materia�ów  od  w�a�ciwych  organów
administracji pa�stwowej.

Je�eli  Wykonawca  u�y�  materia�ów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
specyfikacjami,  a  ich  u�ycie  spowodowa�o  jakiekolwiek  zagro�enie  �rodowiska,  to
konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy.

1.5.8. Ochrona w!asno�ci publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochron�  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urz�dzenia
podziemne,  takie  jak  ruroci�gi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  w�adz  b�d�cych
w�a�cicielami tych urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego
w ramach  planu  ich lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  w�a�ciwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla
wszelkiego rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie prze�o�enia instalacji i urz�dze�
podziemnych na terenie budowy i powiadomi� In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
w�adze  lokalne  o  zamiarze  rozpocz�cia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych
instalacji Wykonawca bezzw�ocznie powiadomi In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
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zainteresowane  w�adze  oraz  b�dzie  z  nimi  wspó�pracowa�  dostarczaj�c  wszelkiej  pomocy
potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  b�dzie  odpowiada�  za  wszelkie
spowodowane  przez  jego  dzia�ania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urz�dze�
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego.

Je�eli teren budowy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie
realizowa�  roboty  w  sposób  powoduj�cy  minimalne  niedogodno�ci  dla  mieszka�ców.
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  s�siedztwie
budowy, spowodowane jego dzia�alno�ci�.

In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  b�dzie  na  bie��co  informowany  o
wszystkich  umowach  zawartych  pomi�dzy  Wykonawc�  a  w�a�cicielami  nieruchomo�ci  i
dotycz�cych korzystania z w�asno�ci i dróg wewn�trznych. Jednak�e, ani In�ynier / Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ani Zamawiaj�cy nie b�dzie ingerowa� w takie porozumienia, o ile nie
b�d� one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów

Wykonawca b�dzie stosowa�  si�  do ustawowych ogranicze�  nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materia�ów i wyposa�enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska
wszelkie  niezb�dne  zezwolenia  i  uzgodnienia  od  w�a�ciwych  w�adz  co  do  przewozu
nietypowych  wagowo  �adunków (ponadnormatywnych)  i  o  ka�dym  takim przewozie  b�dzie
powiadamia�  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego mo�e poleci�,  aby pojazdy nie spe�niaj�ce tych  warunków zosta�y usuni�te z
terenu budowy.  Pojazdy powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d�  dopuszczone na
�wie�o uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i Wykonawca b�dzie odpowiada�
za napraw�  wszelkich robót  w ten  sposób uszkodzonych,  zgodnie  z poleceniami  In�yniera  /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  b�dzie  przestrzega�  przepisów  dotycz�cych
bezpiecze�stwa i higieny pracy.

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywa� pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe�niaj�cych odpowiednich
wymaga� sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywa� wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne
oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego.

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wype�nieniem wymaga� okre�lonych powy�ej
nie podlegaj� odr�bnej zap�acie i s� uwzgl�dnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca b�dzie odpowiada� za ochron�  robót i  za wszelkie materia�y i urz�dzenia
u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia zako�czenia robót przez
In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca  b�dzie  utrzymywa�  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie
powinno  by�  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  drogowa  lub  jej  elementy  by�y  w
zadowalaj�cym stanie przez ca�y czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Je�li  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego powinien rozpocz��  roboty utrzymaniowe nie
pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

�Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowo�ci Roztoka�.

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

12



                  SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 00.00.00.  Wymagania ogólne                          

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowi�zany  jest  zna�  wszystkie  zarz�dzenia  wydane  przez  w�adze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób
zwi�zane z wykonywanymi robotami i b�dzie w pe�ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowie� podczas prowadzenia robót.

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pe�ni odpowiedzialny za
wype�nienie  wszelkich  wymaga�  prawnych  odno�nie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz�tu, materia�ów lub urz�dze� u�ytych lub zwi�zanych z
wykonywaniem robót i  w sposób ci�g�y b�dzie informowa�  In�yniera  o  swoich dzia�aniach,
przedstawiaj�c  kopie  zezwole�  i  inne  odno�ne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty
post�powania, obci��enia i wydatki wynik�e z lub zwi�zane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyj�tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

1.5.13. Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo�ane s� konkretne normy i przepisy,
które  spe�nia�  maj�  materia�y,  sprz�t  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  b�d�
obowi�zywa�  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powo�anych
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.  W przypadku gdy
powo�ane normy i przepisy s� pa�stwowe lub odnosz� si� do konkretnego kraju lub regionu,
mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj�ce równy lub wy�szy poziom
wykonania  ni�  powo�ane  normy lub przepisy,  pod  warunkiem ich  sprawdzenia  i  pisemnego
zatwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Ró�nice  pomi�dzy  powo�anymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� dok�adnie opisane przez Wykonawc� i
przed�o�one In�ynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto�ciowe, budowle oraz inne pozosta�o�ci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b�d�  uwa�ane za
w�asno��  Zamawiaj�cego.  Wykonawca  zobowi�zany  jest  powiadomi�  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego  i  post�powa�  zgodnie  z  jego  poleceniami.  Je�eli  w  wyniku  tych  polece�
Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst�pi� opó�nienia w robotach, In�ynier / Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego  po  uzgodnieniu  z  Zamawiaj�cym  i  Wykonawc�  ustali  wyd�u�enie  czasu
wykonania robót i/lub wysoko�� kwoty, o któr� nale�y zwi�kszy� cen� kontraktow�.

2. MATERIA!Y

2.1. 	ród�a uzyskania materia�ów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materia�ów  przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  In�ynierowi  /  Inspektorowi
Nadzoru  Inwestorskiego  projekt  do  zatwierdzenia,  szczegó�owe  informacje  dotycz�ce
proponowanego �ród�a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia�ów jak równie�
odpowiednie �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki materia�ów.

Zatwierdzenie partii materia�ów z danego �ród�a nie oznacza automatycznie, �e wszelkie
materia�y z danego �ród�a uzyskaj� zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi�zany jest  do prowadzenia bada�  w celu wykazania,  �e materia�y
uzyskane z dopuszczonego �ród�a w sposób ci�g�y spe�niaj� wymagania ST w czasie realizacji
robót.
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2.2. Pozyskiwanie materia�ów miejscowych

Wykonawca odpowiada  za uzyskanie  pozwole�  od  w�a�cicieli  i  odno�nych  w�adz  na
pozyskanie  materia�ów  ze  �róde�  miejscowych  w��czaj�c  w  to  �ród�a  wskazane  przez
Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji �ród�a.

Wykonawca  przedstawi  In�ynierowi  /  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  do
zatwierdzenia  dokumentacj�  zawieraj�c�  raporty  z  bada�  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowan�  przez  siebie  metod�  wydobycia  i  selekcji,  uwzgl�dniaj�c  aktualne  decyzje  o
eksploatacji, organów administracji pa�stwowej i samorz�dowej.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno��  za  spe�nienie  wymaga�  ilo�ciowych  i
jako�ciowych materia�ów pochodz�cych ze �róde� miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu�u wydobycia materia�ów, dzier�awy i inne
jakie oka�� si� potrzebne w zwi�zku  z dostarczeniem materia�ów do robót.

Humus  i  nadk�ad  czasowo  zdj�te  z  terenu  wykopów,  dokopów  i  miejsc  pozyskania
materia�ów miejscowych b�d� formowane w ha�dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po uko�czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia�y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych  w dokumentach  umowy b�d�  wykorzystane  do robót  lub odwiezione  na
odk�ad odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie b�dzie prowadzi� �adnych  wykopów w obr�bie terenu  budowy poza
tymi, które zosta�y wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, �e uzyska na to pisemn�
zgod� Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Eksploatacja  �róde�  materia�ów  b�dzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowi�zuj�cymi na danym obszarze.

2.3. Materia�y nie odpowiadaj�ce wymaganiom

Materia�y  nie  odpowiadaj�ce  wymaganiom  zostan�  przez  Wykonawc�  wywiezione  z
terenu budowy  i z�o�one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Je�li
In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materia�ów do
innych  robót,  ni�  te  dla  których  zosta�y  zakupione,  to  koszt  tych  materia�ów  zostanie
odpowiednio przewarto�ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materia�y,
Wykonawca  wykonuje  na  w�asne  ryzyko,  licz�c  si�  z  jego  nieprzyj�ciem,  usuni�ciem   i
niezap�aceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materia!ów

Je�li  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewiduj�  mo�liwo��  wariantowego
zastosowania rodzaju materia�u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u�yciem
tego materia�u, albo w okresie d�u�szym, je�li b�dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada�
wymaganych  przez  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj
materia�u  nie  mo�e  by�  pó�niej  zmieniany  bez  zgody  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

2.5. Przechowywanie i sk!adowanie materia!ów

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo sk�adowane materia�y,  do czasu gdy b�d�  one
u�yte  do  robót,  by�y  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowa�y  swoj�  jako��  i
w�a�ciwo�ci i by�y dost�pne do kontroli przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsca  czasowego  sk�adowania  materia�ów  b�d�  zlokalizowane  w  obr�bie  terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z In�ynierem / Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub
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poza  terenem budowy w miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawc�  i  zaakceptowanych
przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6. Inspekcja wytwórni materia�ów

Wytwórnie materia�ów mog�  by�  okresowo kontrolowane przez In�yniera / Inspektora
Nadzoru  Inwestorskiego  w  celu  sprawdzenia  zgodno�ci  stosowanych  metod  produkcji  z
wymaganiami.  Próbki  materia�ów mog�  by�  pobierane  w celu  sprawdzenia  ich  w�a�ciwo�ci.
Wyniki tych kontroli b�d�  stanowi�  podstaw�  do akceptacji  okre�lonej  partii  materia�ów pod
wzgl�dem jako�ci.

W przypadku, gdy In�ynier /  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego b�dzie przeprowadza�
inspekcj� wytwórni, musz� by� spe�nione nast�puj�ce warunki:
a) In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego b�dzie mia� zapewnion�  wspó�prac�  i  pomoc

Wykonawcy oraz producenta materia�ów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego b�dzie mia� wolny dost�p, w dowolnym czasie,

do  tych  cz��ci  wytwórni,  gdzie  odbywa  si�  produkcja  materia�ów  przeznaczonych  do
realizacji robót,

c) Je�eli produkcja odbywa si� w miejscu nie nale��cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada� w
tych miejscach.

3. SPRZ�T
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje

niekorzystnego wp�ywu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien by�
zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom
zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  In�yniera  /
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego;  w  przypadku  braku  ustale�  w  wymienionych  wy�ej
dokumentach, sprz�t  powinien by�  uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera /  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego .

Liczba  i  wydajno��  sprz�tu  powinny gwarantowa�  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z
zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej,  ST i wskazaniach In�yniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Sprz�t  b�d�cy  w�asno�ci�  Wykonawcy  lub  wynaj�ty  do  wykonania  robót  ma  by�
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Powinien by� zgodny z normami ochrony
�rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania.

Wykonawca  dostarczy  In�ynierowi  /  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego  kopie
dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania i bada� okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca b�dzie konserwowa�  sprz�t  jak równie�  naprawia�  lub wymienia�  sprz�t
niesprawny.

Je�eli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewiduj�  mo�liwo��  wariantowego  u�ycia
sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego  o  swoim zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacj�  przed  u�yciem  sprz�tu.
Wybrany sprz�t,  po akceptacji  In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  nie mo�e by�
pó�niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprz�t,  maszyny,  urz�dzenia  i  narz�dzia  nie  gwarantuj�ce  zachowania
warunków  umowy,  zostan�  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie
wp�yn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i w�a�ciwo�ci przewo�onych materia�ów.

Liczba �rodków transportu powinna zapewnia�  prowadzenie robót zgodnie z zasadami
okre�lonymi  w dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umow�.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  b�d�  spe�nia�  wymagania  dotycz�ce
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  o�  i  innych
parametrów  technicznych.  �rodki  transportu  nie  spe�niaj�ce  tych  warunków  mog�  by�
dopuszczone  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  pod  warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  b�dzie  usuwa�  na  bie��co,  na  w�asny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie  robót  zgodnie z  warunkami umowy
oraz  za  jako��  zastosowanych  materia�ów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno��  z
dokumentacj�  projektow�,  wymaganiami  ST,  PZJ(sformu�owany  na  ��danie  In�yniera  /
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  projektem  organizacji  robót  opracowanym  przez
Wykonawc� oraz poleceniami In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dok�adne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie

wysoko�ci  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rz�dnymi  okre�lonymi  w
dokumentacji  projektowej  lub przekazanymi na pi�mie przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

B��dy pope�nione przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, usuni�te
przez Wykonawc�  na w�asny koszt,  z wyj�tkiem, kiedy dany b��d oka�e si�  skutkiem b��du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi�mie przez In�yniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera /  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dok�adno��.

Decyzje  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego dotycz�ce  akceptacji  lub
odrzucenia  materia�ów  i  elementów  robót  b�d�  oparte  na  wymaganiach  okre�lonych  w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak�e w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego uwzgl�dni  wyniki  bada�
materia�ów i robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materia�ów,
do�wiadczenia  z  przesz�o�ci,  wyniki  bada�  naukowych  oraz  inne  czynniki  wp�ywaj�ce  na
rozwa�an� kwesti�.

Polecenia  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego powinny  by�  wykonywane
przez Wykonawc� w czasie okre�lonym przez  In�yniera /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu�u poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako�ci 

Wykonawca  jest  zobowi�zany  opracowa�  i  przedstawi�  do  akceptacji  In�yniera  /
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego program  zapewnienia  jako�ci,  je�li  Nadzór  Inwestorski
okre�li  tak�  konieczno��.  W programie  zapewnienia  jako�ci  Wykonawca  powinien  okre�li�,
zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  mo�liwo�ci  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji
robót gwarantuj�cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST oraz ustaleniami.
Od przygotowania programu zapewnienia jako�ci mo�e odst�pi�  In�ynier /  Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego za zgod� Zamawiaj�cego.

Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera�:
a) cz��� ogóln� opisuj�c�:

− organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− sposób zapewnienia bhp.,
− wykaz zespo�ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jako��  i  terminowo��  wykonania poszczególnych

elementów robót,
− system  (sposób  i  procedur�)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jako�ci�

wykonywanych robót,
− wyposa�enie  w  sprz�t  i  urz�dzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium

w�asnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�),
− sposób oraz form�  gromadzenia wyników bada�  laboratoryjnych,  zapis pomiarów,  nastaw

mechanizmów  steruj�cych,  a  tak�e  wyci�ganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w
procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  form�  przekazywania  tych  informacji
In�ynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

b) cz��� szczegó�ow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje  i  ilo�� �rodków  transportu  oraz  urz�dze�  do  magazynowania  i  za�adunku

materia�ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
− sposób  zabezpieczenia  i  ochrony �adunków przed  utrat�  ich  w�a�ciwo�ci  w czasie

transportu,
− sposób  i  procedur�  pomiarów  i  bada�  (rodzaj  i  cz�stotliwo��,  pobieranie  próbek,

legalizacja i sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia�ów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

− sposób post�powania z materia�ami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót

Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osi�gn�� za�o�on� jako�� robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pe�n�  kontrol�  robót  i  jako�ci  materia�ów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  w��czaj�c  personel,  laboratorium,  sprz�t,
zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada�  materia�ów oraz
robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego
mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich
wykonywania jest zadowalaj�cy.
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Wykonawca  b�dzie  przeprowadza�  pomiary  i  badania  materia�ów  oraz  robót  z
cz�stotliwo�ci�  zapewniaj�c�  stwierdzenie,  �e  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  bada�  i  ich  cz�stotliwo��  s�  okre�lone  w  ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta�y one tam okre�lone,  In�ynier / Inspektor
Nadzoru  Inwestorskiego ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby zapewni�  wykonanie
robót zgodnie z umow�.

Wykonawca dostarczy In�ynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego �wiadectwa,
�e  wszystkie  stosowane  urz�dzenia  i  sprz�t  badawczy  posiadaj�  wa�n�  legalizacj�,  zosta�y
prawid�owo wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�.

In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego b�dzie  mie�  nieograniczony  dost�p  do
pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach dotycz�cych  urz�dze�  laboratoryjnych,  sprz�tu,
zaopatrzenia  laboratorium,  pracy personelu  lub metod badawczych.  Je�eli  niedoci�gni�cia  te
b�d�  tak powa�ne, �e mog�  wp�yn��  ujemnie na wyniki bada�,  In�ynier / Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego natychmiast  wstrzyma u�ycie  do robót  badanych  materia�ów i  dopu�ci  je  do
u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materia�ów.

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materia�ów ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki b�d�  pobierane losowo. Zaleca si�  stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek,  opartych  na  zasadzie,  �e  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mog�  by�  z
jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�.

In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udzia�u
w pobieraniu próbek.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  b�d�  dostarczone  przez  Wykonawc�  i  zatwierdzone
przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do
bada� wykonywanych przez  In�yniera /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego b�d� odpowiednio
opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

Na  zlecenie  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego Wykonawca  b�dzie
przeprowadza� dodatkowe badania tych materia�ów, które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile
kwestionowane materia�y nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z w�asnej woli.
Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary b�d�  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmuj�  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w ST,  stosowa�
mo�na  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  In�yniera  /  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Przed  przyst�pieniem  do  pomiarów  lub  bada�,  Wykonawca  powiadomi  In�yniera  /
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po
wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji
In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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6.5. Raporty z bada�

Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kopie
raportów z wynikami bada� jak najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w
programie zapewnienia jako�ci.

Wyniki  bada�  (kopie)  b�d�  przekazywane  In�ynierowi  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego na formularzach  wed�ug dostarczonego przez  niego  wzoru lub innych,  przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Kierownika projektu

In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materia�ów  w  miejscu  ich  wytwarzania/pozyskiwania,  a
Wykonawca i producent materia�ów powinien udzieli� mu niezb�dnej pomocy.

In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego,  dokonuj�c  weryfikacji  systemu  kontroli
robót prowadzonego przez Wykonawc�, poprzez mi�dzy innymi swoje badania, b�dzie ocenia�
zgodno��  materia�ów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  w�asnych  bada�
kontrolnych jak i wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�.

In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego powinien  pobiera�  próbki  materia�ów  i
prowadzi� badania niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��,
�e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oprze
si� wy��cznie na w�asnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materia�ów i robót z dokumentacj�
projektow�  i  ST.  Mo�e  równie�  zleci�,  sam  lub  poprzez  Wykonawc�,  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych bada� niezale�nemu laboratorium. W takim przypadku ca�kowite
koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  bada�  i  pobierania  próbek  poniesione  zostan�  przez
Wykonawc�.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materia�y,
które posiadaj�:
1. certyfikat  na  znak  bezpiecze�stwa  wykazuj�cy,  �e  zapewniono  zgodno��  z  kryteriami

technicznymi  okre�lonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
w�a�ciwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:
− Polsk� Norm� lub
− Aprobat�  techniczn�,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej

Normy, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� okre�lon� w pkt 1
i które spe�niaj� wymogi ST.

W przypadku materia�ów, dla których ww. dokumenty s�  wymagane przez ST, ka�da
partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemys�owe musz� posiada� ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada�
b�d� dostarczone przez Wykonawc� In�ynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek materia�y, które nie spe�niaj� tych wymaga� b�d� odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowi�zuj�cym
Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca
okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialno��  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z
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obowi�zuj�cymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  W  przypadku,  gdy  urz�d  nie  wyda
dziennika budowy, Wykonawca b�dzie prowadzi� dziennik budowy wewn�trzny.

Zapisy w dzienniku budowy b�d�  dokonywane na bie��co i b�d�  dotyczy�  przebiegu
robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka�dy  zapis  w  dzienniku  budowy  b�dzie  opatrzony  dat�  jego  dokonania,  podpisem
osoby, która dokona�a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s�u�bowego.
Zapisy b�d�  czytelne,  dokonane trwa��  technik�,  w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Za��czone do dziennika budowy protoko�y i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym
numerem za��cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci:
− dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy,
− dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej,
− dat� uzgodnienia przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia

jako�ci i harmonogramów robót,
− terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót,  trudno�ci  i  przeszkody w ich  prowadzeniu,  okresy i  przyczyny przerw w

robotach,
− uwagi i polecenia In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
− daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
− zg�oszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu,  cz��ciowych  i

ostatecznych odbiorów robót,
− wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
− stan  pogody  i  temperatur�  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegaj�cych

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi,
− zgodno��  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej,
− dane dotycz�ce  czynno�ci  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w trakcie

wykonywania robót,
− dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotycz�ce jako�ci materia�ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada�

z podaniem, kto je przeprowadza�,
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza�,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyja�nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  b�d�
przed�o�one In�ynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania si�.

Decyzje  In�yniera /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska.

Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego do  ustosunkowania  si�.  Projektant  nie  jest  jednak  stron�  umowy  i  nie  ma
uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót.

(2) Ksi��ka obmiarów

Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu
ka�dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�g�y w
jednostkach przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do ksi��ki obmiarów.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodno�ci  lub  certyfikaty  zgodno�ci  materia�ów,
orzeczenia o jako�ci materia�ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d�
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi�
za��czniki do odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie In�yniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

(4) Pozosta�e dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  si�,  oprócz  wymienionych  w  punktach  (1)  -  (3)
nast�puj�ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego,
b) protoko�y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protoko�y odbioru robót,
e) protoko�y z narad i ustale�,
f) korespondencj� na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy b�d�  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini�cie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  b�d�  zawsze  dost�pne  dla  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  b�dzie  okre�la�  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z
dokumentacj� projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  In�yniera  /
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów.
Jakikolwiek  b��d  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilo�ciach  podanych  w  �lepym

kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowi�zku  uko�czenia
wszystkich robót. B��dne dane zostan� poprawione wg instrukcji In�yniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na pi�mie.

Obmiar  gotowych  robót  b�dzie  przeprowadzony  z  cz�sto�ci�  wymagan�  do  celu
miesi�cznej  p�atno�ci  na  rzecz  Wykonawcy lub  w innym  czasie  okre�lonym  w umowie  lub
oczekiwanym  przez  Wykonawc�  i  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Forma  i
zakres obmiaru robót pod k�tem rozliczenia b�dzie formu�owana przez umow� Wykonawcy z
Zamawiaj�cym.  W przypadku  rycza�tu  zakres  obmiaru  zostanie  okre�lony przez   Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiaj�cym.

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materia�ów

D�ugo�ci  i  odleg�o�ci  pomi�dzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  b�d�
obmierzone poziomo wzd�u� linii osiowej.

Je�li ST w�a�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone
w m3 jako d�ugo�� pomno�ona przez �redni przekrój.
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Ilo�ci,  które  maj�  by�  obmierzone wagowo,  b�d�  wa�one w tonach  lub  kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy

Wszystkie  urz�dzenia  i  sprz�t  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  b�d�
zaakceptowane przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia
te lub sprz�t wymagaj�  bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie  urz�dzenia  pomiarowe  b�d�  przez  Wykonawc�  utrzymywane  w  dobrym
stanie, w ca�ym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wa�enia

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz�dzenia  wagowe  odpowiadaj�ce  odno�nym
wymaganiom ST B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie zapewniaj�c w sposób ci�g�y zachowanie
dok�adno�ci wg norm zatwierdzonych przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a tak�e w przypadku wyst�powania d�u�szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d�  wykonane w sposób

zrozumia�y i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupe�nione odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie ksi��ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� by�
do��czone  w  formie  oddzielnego  za��cznika  do  ksi��ki  obmiarów,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z In�ynierem / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W  zale�no�ci  od  ustale�  odpowiednich  ST,  roboty  podlegaj�  nast�puj�cym  etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,
b) odbiorowi cz��ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Odbiór  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilo�ci  i
jako�ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu.

Odbiór  robót  zanikaj�cych  i  ulegaj�cych  zakryciu  b�dzie  dokonany  w  czasie
umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu
robót.

Odbioru robót dokonuje In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowo��  danej  cz��ci  robót  do  odbioru  zg�asza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór b�dzie
przeprowadzony niezw�ocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zg�oszenia wpisem
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do  dziennika  budowy  i  powiadomienia  o  tym  fakcie  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

Jako��  i  ilo��  robót  ulegaj�cych  zakryciu  ocenia  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego na  podstawie  dokumentów  zawieraj�cych  komplet  wyników  bada�
laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacj�
projektow�, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz��ciowy

Odbiór  cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru
cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje In�ynier/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci.

Ca�kowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona
przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzw�ocznym powiadomieniem na pi�mie o
tym fakcie In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od
dnia potwierdzenia przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zako�czenia robót i
przyj�cia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj�cego  w
obecno�ci In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca
roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przed�o�onych dokumentów, wyników bada�
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w
trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zw�aszcza w zakresie wykonania
robót uzupe�niaj�cych i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupe�niaj�cych w warstwie �cieralnej lub robotach wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje
czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisj�,  �e  jako��  wykonywanych  robót  w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i
ST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wp�ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpiecze�stwo  ruchu,  komisja  dokona  potr�ce�,  oceniaj�c  pomniejszon�  warto��
wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokó�
odbioru ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowi�zany  przygotowa�  nast�puj�ce
dokumenty:
1. dokumentacj�  projektow�  podstawow�  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkow�,  je�li

zosta�a sporz�dzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegó�owe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.

uzupe�niaj�ce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (orygina�y),
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5. wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  bada�  i  oznacze�  laboratoryjnych,  zgodne  z  ST
i ew. PZJ,

6. deklaracje  zgodno�ci  lub  certyfikaty  zgodno�ci  wbudowanych  materia�ów  zgodnie  z  ST
i ew. PZJ,

7. opini�  technologiczn�  sporz�dzon�  na podstawie  wszystkich  wyników bada�  i  pomiarów
za��czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

8. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzysz�cych  (np.  na  prze�o�enie  linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protoko�y odbioru i przekazania
tych robót w�a�cicielom urz�dze�,

9. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi� mapy zasadniczej powsta�ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego
nie b�d�  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc�  wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie  zarz�dzone  przez  komisj�  roboty  poprawkowe  lub  uzupe�niaj�ce  b�d�
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe�niaj�cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych  robót zwi�zanych  z usuni�ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia�ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  b�dzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 �Odbiór ostateczny robót�.

9. PODSTAWA P!ATNO�CI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw� p�atno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk�
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji  kosztorysowych  wycenionych  rycza�towo podstaw�  p�atno�ci  jest  warto��
(kwota) podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  rycza�towa  pozycji  kosztorysowej  b�dzie  uwzgl�dnia�
wszystkie czynno�ci, wymagania i badania sk�adaj�ce si�  na jej wykonanie,  okre�lone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza�towe robót b�d� obejmowa�:
− robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami,
− warto��  zu�ytych  materia�ów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych

ubytków i transportu na teren budowy,
− warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami,
− koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
− podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00

Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych
w  D-00.00.00  obejmuje  wszystkie  warunki  okre�lone  w  ww.  dokumentach,  a  nie
wyszczególnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  In�ynierem  /  Inspektorem  nadzoru  inwestorskiego i

odpowiednimi  instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z
dostarczeniem  kopii  projektu  In�ynierowi  /  Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót,

(b)ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  o�wietlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpiecze�stwa ruchu,

(c)op�aty/dzier�awy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� i

drena�u,
(f) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usuni�cie tymczasowych oznakowa�  pionowych,

poziomych, barier i �wiate�,
(b)utrzymanie p�ynno�ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usuni�cie wbudowanych materia�ów i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty organizacji  ruchu  na  czas  budowy wraz  z  projektem,  uzgodnieniami,  utrzymaniem i
wyniesieniem w terenie ponosi Wykonawca i powinien taki koszt skalkulowa� w swojej ofercie.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pó�niejszymi

zmianami).
2. Zarz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,

monta�u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó�niejszymi

zmianami).
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-01.01.01.

ODTWORZENIE TRASY

I PUNKTÓW WYSOKO�CIOWYCH
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1. WST�P

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce
wykonania  i  odbioru  robót  zwi�zanych  przy  przebudowie  drogi  gminnej  w  miejscowo�ci
Roztoka na d�ugo�ci ok. 569mb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z  wszystkimi  czynno�ciami  umo�liwiaj�cymi  i  maj�cymi  na  celu  odtworzenie  w  terenie
przebiegu trasy drogowej oraz po�o�enia obiektów in�ynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko�ciowych

W  zakres  robót  pomiarowych,  zwi�zanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów
wysoko�ciowych wchodz�:
a) sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysoko�ciowego  punktów  g�ównych  osi  trasy

i punktów wysoko�ciowych,
b) uzupe�nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwa�y,  ochrona  ich  przed  zniszczeniem  oraz

oznakowanie w sposób u�atwiaj�cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych

Wyznaczenie  obiektów mostowych  obejmuje  sprawdzenie  wyznaczenia  osi  obiektu  i
punktów  wysoko�ciowych,  zastabilizowanie  ich  w  sposób  trwa�y,  ochron�  ich  przed
zniszczeniem, oznakowanie w sposób u�atwiaj�cy odszukanie i  ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Punkty g�ówne trasy - punkty za�amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz�tkowy i
ko�cowy punkt trasy.

1.4.2. Pozosta�e okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt
1.5.

�Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowo�ci Roztoka�.

- PROJEKT WYKONAWCZY �

31



              SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 01.00.00.  Roboty przygotowawcze                      

2. MATERIA�Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materia!ów

Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materia�ów,  ich pozyskiwania  i  sk�adowania  podano w
ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 2.

2.2. Rodzaje materia!ów

Do utrwalenia punktów g�ównych trasy nale�y stosowa� pale drewniane z gwo�dziem lub
pr�tem stalowym, s�upki betonowe albo rury metalowe o d�ugo�ci oko�o 0,50 metra.

Pale  drewniane  umieszczone  poza  granic�  robót  ziemnych,  w  s�siedztwie  punktów
za�amania trasy, powinny mie� �rednic� od  0,15 do 0,20 m  i d�ugo�� od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozosta�ych punktów nale�y stosowa� paliki drewniane �rednicy od 0,05
do 0,08 m i d�ugo�ci oko�o 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej�cej nawierzchni bolce
stalowe �rednicy 5 mm i d�ugo�ci od  0,04 do 0,05 m.

��wiadki� powinny mie� d�ugo�� oko�o 0,50 m i przekrój prostok�tny.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�
pkt 3.

3.2. Sprz�t pomiarowy

Do  odtworzenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysoko�ciowych  nale�y  stosowa�
nast�puj�cy sprz�t:
− teodolity lub tachimetry,
− niwelatory,
− dalmierze,
− tyczki,
− �aty,
− ta�my stalowe, szpilki.

Sprz�t  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysoko�ciowych
powinien gwarantowa� uzyskanie wymaganej dok�adno�ci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne�
pkt 4.

4.2. Transport sprz�tu i materia!ów

Sprz�t  i  materia�y  do  odtworzenia  trasy  mo�na  przewozi�  dowolnymi  �rodkami
transportu.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace  pomiarowe  powinny  by�  wykonane  zgodnie  z  obowi�zuj�cymi  Instrukcjami
GUGiK (od 1 do 7).

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien przej��  od Zamawiaj�cego dane
zawieraj�ce lokalizacj� i wspó�rz�dne punktów g�ównych trasy oraz reperów.

W  oparciu  o  materia�y  dostarczone  przez  Zamawiaj�cego,  Wykonawca  powinien
przeprowadzi� obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegó�owego wytyczenia robót.

Prace  pomiarowe  powinny  by�  wykonane  przez  osoby  posiadaj�ce  odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformowa�  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego o wszelkich b��dach wykrytych w wytyczeniu punktów g�ównych trasy i (lub)
reperów roboczych. B��dy te powinny by� usuni�te na koszt Zamawiaj�cego.

Wykonawca  powinien  sprawdzi�  czy  rz�dne  terenu  okre�lone  w  dokumentacji
projektowej  s�  zgodne  z  rzeczywistymi  rz�dnymi  terenu.  Je�eli  Wykonawca  stwierdzi,  �e
rzeczywiste  rz�dne  terenu  istotnie  ró�ni�  si�  od  rz�dnych  okre�lonych  w  dokumentacji
projektowej,  to  powinien powiadomi�  o  tym In�yniera  /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ukszta�towanie  terenu  w  takim  rejonie  nie  powinno  by�  zmieniane  przed  podj�ciem
odpowiedniej decyzji  przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie roboty
dodatkowe,  wynikaj�ce  z  ró�nic  rz�dnych  terenu  podanych  w  dokumentacji  projektowej  i
rz�dnych  rzeczywistych,  akceptowane  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,
zostan� wykonane na koszt Zamawiaj�cego. Zaniechanie powiadomienia In�yniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oznacza, �e roboty dodatkowe w takim przypadku obci��� Wykonawc�.

Wszystkie  roboty,  które bazuj�  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mog�  by�  rozpocz�te
przed  zaakceptowaniem  wyników  pomiarów  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

Punkty wierzcho�kowe,  punkty g�ówne  trasy  i  punkty po�rednie  osi  trasy musz�  by�
zaopatrzone  w  oznaczenia  okre�laj�ce  w  sposób  wyra�ny  i  jednoznaczny  charakterystyk�  i
po�o�enie  tych  punktów.  Forma  i  wzór  tych  oznacze�  powinny  by�  zaakceptowane  przez
In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  ochron�  wszystkich  punktów pomiarowych  i  ich
oznacze�  w  czasie  trwania  robót.  Je�eli  znaki  pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiaj�cego
zostan�  zniszczone przez Wykonawc� �wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan� one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozosta�e prace pomiarowe konieczne dla prawid�owej realizacji robót nale��
do obowi�zków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g�ównych osi trasy i punktów
       wysoko�ciowych

Punkty  wierzcho�kowe  trasy  i  inne  punkty  g�ówne  powinny  by�  zastabilizowane  w
sposób trwa�y,  przy u�yciu pali drewnianych lub s�upków betonowych, a tak�e dowi�zane do
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punktów  pomocniczych,  po�o�onych  poza  granic�  robót  ziemnych.  Maksymalna  odleg�o��
pomi�dzy punktami g�ównymi na odcinkach prostych nie mo�e przekracza� 500 m.

Zamawiaj�cy powinien za�o�y� robocze punkty wysoko�ciowe (repery robocze) wzd�u�
osi trasy drogowej, a tak�e przy ka�dym obiekcie in�ynierskim.

Maksymalna  odleg�o��  mi�dzy reperami  roboczymi  wzd�u�  trasy drogowej  w terenie
p�askim powinna wynosi�  500 metrów, natomiast  w terenie falistym i  górskim powinna by�
odpowiednio zmniejszona, zale�nie od jego konfiguracji.

Repery robocze nale�y za�o�y�  poza granicami robót zwi�zanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektów towarzysz�cych. Jako repery robocze mo�na wykorzysta� punkty sta�e na
stabilnych, istniej�cych budowlach wzd�u�  trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery
robocze nale�y za�o�y� w postaci s�upków betonowych lub grubych kszta�towników stalowych,
osadzonych  w  gruncie  w  sposób  wykluczaj�cy  osiadanie,  zaakceptowany  przez  In�yniera  /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rz�dne  reperów  roboczych  nale�y  okre�la�  z  tak�  dok�adno�ci�,  aby  �redni  b��d
niwelacji po wyrównaniu by� mniejszy od 4 mm/km, stosuj�c niwelacj� podwójn� w nawi�zaniu
do reperów pa�stwowych.

Repery  robocze  powinny  by�  wyposa�one  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawieraj�ce
wyra�ne i jednoznaczne okre�lenie nazwy reperu i jego rz�dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nale�y wykona� w oparciu o dokumentacj� projektow� oraz inne dane
geodezyjne  przekazane  przez  Zamawiaj�cego,  przy  wykorzystaniu  sieci  poligonizacji
pa�stwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okre�lonej w dokumentacji projektowej.

O�  trasy powinna by�  wyznaczona w punktach g�ównych i w punktach po�rednich w
odleg�o�ci zale�nej od charakterystyki terenu i ukszta�towania trasy, lecz nie rzadziej ni� co 50
metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mo�e by�  wi�ksze ni�  3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla
pozosta�ych dróg. Rz�dne niwelety punktów osi trasy nale�y wyznaczy� z dok�adno�ci� do 1 cm
w stosunku do rz�dnych niwelety okre�lonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale�y u�y� materia�ów wymienionych w pkt 2.2.
Usuni�cie  pali  z  osi  trasy  jest  dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy  Wykonawca  robót

zast�pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic� robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  kraw�dzi  nasypów  i
wykopów na powierzchni terenu (okre�lenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj� projektow�
oraz  w  miejscach  wymagaj�cych  uzupe�nienia  dla  poprawnego  przeprowadzenia  robót  i  w
miejscach zaakceptowanych przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do wyznaczania kraw�dzi nasypów i wykopów nale�y stosowa� dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nale�y stosowa� w przypadku nasypów o wysoko�ci przekraczaj�cej 1 metr
oraz  wykopów  g��bszych  ni�  1  metr.  Odleg�o��  mi�dzy  palikami  lub  wiechami  nale�y
dostosowa� do ukszta�towania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odleg�o�� ta co najmniej
powinna odpowiada� odst�powi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie  przekrojów  poprzecznych  musi  umo�liwia�  wykonanie  nasypów  i
wykopów o kszta�cie zgodnym z dokumentacj� projektow�.

5.6. Wyznaczenie po!o�enia obiektów mostowych

Dla ka�dego z obiektów mostowych nale�y wyznaczy� jego po�o�enie w terenie poprzez:
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a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie  punktów  okre�laj�cych  usytuowanie  (kontur)  obiektu,  w  szczególno�ci

przyczó�ków i filarów mostów i wiaduktów.
W przypadku  mostów i  wiaduktów dokumentacja  projektowa  powinna zawiera�  opis

odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.
Po�o�enie obiektu w planie nale�y okre�li� z dok�adno�ci� okre�lon� w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt
6.

6.2. Kontrola jako�ci prac pomiarowych

Kontrol�  jako�ci  prac  pomiarowych  zwi�zanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów
wysoko�ciowych  nale�y  prowadzi�  wed�ug  ogólnych  zasad  okre�lonych  w  instrukcjach  i
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar  robót  zwi�zanych  z  wyznaczeniem  obiektów  jest  cz��ci�  obmiaru  robót

mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót zwi�zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast�puje na podstawie szkiców
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokó�u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca
przedk�ada In�ynierowi / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9. PODSTAWA P!ATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci podano w ST D-00.00.00 �Wymagania
ogólne� pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
− sprawdzenie wyznaczenia punktów g�ównych osi trasy i punktów wysoko�ciowych,
− uzupe�nienie osi trasy dodatkowymi punktami,
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko�ciowych,
− wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem  dodatkowych

przekrojów,
− zastabilizowanie punktów w sposób trwa�y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie

u�atwiaj�ce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja  techniczna  G-3.  Geodezyjna  obs�uga  inwestycji,  G�ówny  Urz�d  Geodezji  i

Kartografii, Warszawa 1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko�ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko�ciowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-01.02.04.

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZE�
I PRZEPUSTÓW
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1. WST�P

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce
wykonania i odbioru robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg, ogrodze� i przepustów przy
przebudowie drogi gminnej w miejscowo�ci Roztoka na d�ugo�ci ok. 569mb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z
rozbiórk�:
− warstw nawierzchni,
− obrze�y,
− przepustów drogowych.

Materia�y  pochodz�ce  z  rozbiórki  dróg,  ulic  oraz  ogrodze�  b�d�  w  uzgodnieniu  
z In�ynierem / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego klasyfikowane na dwie grupy:
− przeznaczone do utylizacji,
− przeznaczone do przekazania Zamawiaj�cemu na wskazane sk�adowisko.

1.4. Okre�lenia podstawowe
Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne  wymagania  dotycz�ce  robót  podano  w  ST  D-00.00.00  �Wymagania  ogólne�

pkt 1.5.

2. MATERIA!Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materia�ów

Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materia�ów,  ich  pozyskiwania  i  sk�adowania,  podano
w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 2.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 3.
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3.2. Sprz�t do rozbiórki

Do wykonania  robót  zwi�zanych  z  rozbiórk�  elementów  dróg  mo�e  by�  wykorzystany
sprz�t  podany  poni�ej,  lub  inny  zaakceptowany  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego:
− spycharki,
− �adowarki,
− samochody ci��arowe,
− zrywarki,
− m�oty pneumatyczne,
− pi�y mechaniczne,
− frezarki nawierzchni,
− koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne�
pkt 4.

4.2. Transport materia!ów z rozbiórki

Materia� z rozbiórki mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty  rozbiórkowe  elementów  dróg  obejmuj�  usuni�cie  z  terenu  budowy  wszystkich
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST lub wskazanych
przez In�yniera /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Je�li  dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  lub/i
rozbiórkowej,  In�ynier  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  mo�e  poleci�  Wykonawcy
sporz�dzenie takiej dokumentacji, w której zostanie okre�lony przewidziany odzysk materia�ów.

Roboty rozbiórkowe mo�na wykonywa�  mechanicznie lub r�cznie w sposób okre�lony w
ST lub przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nale�y
spe�ni� warunki okre�lone w ST D-05.03.11 �Recykling (frezowanie nawierzchni bitumicznych
na zimno�.

Wszystkie  elementy  mo�liwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny by�  usuwane  bez
powodowania  zb�dnych  uszkodze�.  O  ile  uzyskane  elementy  nie  staj�  si�  w�asno�ci�
Wykonawcy, powinien on przewie�� je na miejsce okre�lone w ST lub wskazane przez In�yniera
/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Elementy i materia�y,  które zgodnie z ST staj�  si� w�asno�ci�  Wykonawcy,  powinny by�
usuni�te z terenu budowy.

Do�y (wykopy) powsta�e po rozbiórce elementów dróg, ogrodze� i przepustów znajduj�ce
si� w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacj� projektow� b�d� wykonane wykopy drogowe,
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powinny by� tymczasowo zabezpieczone. W szczególno�ci nale�y zapobiec gromadzeniu si� w
nich wody opadowej.

Do�y  w  miejscach,  gdzie  nie  przewiduje  si�  wykonania  wykopów  drogowych  nale�y
wype�ni�, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczaj�cego terenu i zag��ci�.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne  zasady kontroli  jako�ci  robót podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania  ogólne�
pkt 6.

6.2. Kontrola jako�ci robót rozbiórkowych

Kontrola  jako�ci  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletno�ci  wykonanych  robót
rozbiórkowych  oraz  sprawdzeniu  stopnia  uszkodzenia  elementów  przewidzianych  do
powtórnego wykorzystania.

Zag�szczenie  gruntu  wype�niaj�cego  ewentualne  do�y  po  usuni�tych  elementach
nawierzchni, ogrodze� i przepustów powinno spe�nia� odpowiednie wymagania.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� robót zwi�zanych z rozbiórk� elementów dróg i ogrodze� jest:
− dla nawierzchni, chodników - m2 (metr kwadratowy),
− dla kraw��nika, obrze�y - m (metr),
− dla znaków drogowych i s�upków - szt. (sztuka),

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8.

9. PODSTAWA P!ATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania
ogólne� pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni (jezdni i zjazdów):
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
− rozkucie i zerwanie nawierzchni,
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− ewentualne przesortowanie materia�u uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej u�ycia, z
u�o�eniem na poboczu,

− za�adunek i wywiezienie materia�ów z rozbiórki,
− wyrównanie pod�o�a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki;
b) dla rozbiórki kraw��ników, obrze�y:
− odkopanie kraw��ników, obrze�y i oporników wraz z wyj�ciem i oczyszczeniem,
− zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. �aw,
− za�adunek i wywiezienie materia�u z rozbiórki,
− wyrównanie pod�o�a i uporz�dkowanie terenu rozbiórki;
c) dla rozbiórki znaków drogowych:
− demonta� tablic znaków drogowych ze s�upków,
− odkopanie i wydobycie s�upków,
− zasypanie do�ów po s�upkach wraz z zag�szczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-

12,
− za�adunek i wywiezienie materia�ów z rozbiórki,
− uporz�dkowanie terenu rozbiórki;
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE

D-02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-02.01.01.

WYKONANIE WYKOPÓW

W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce
wykonania  i  odbioru  wykopów  w gruntach  nieskalistych  ,  które  zostan�  zrealizowane  przy
przebudowie drogi gminnej w miejscowo�ci Roztoka na d�ugo�ci ok. 596mb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmuj� wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych.

Zakres  wykonania wykopów w gruntach nieskalistych  obejmuje wykonanie wykopu z
transportem gruntu na odk�ad/wysypisko. Je�li dokumentacja nie zak�ada odhumusowania terenu
to odhumusowanie nale�y wliczy� w zakres wykopu.

Lokalizacj�  wyst�powania  gruntów  nieprzydatnych  jako  materia�  budowlany,
przeznaczonych do usuni�cia z terenu budowy zawiera dokumentacja projektowa.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Budowla  ziemna  -  budowla  wykonana  w  gruncie  lub  z  gruntu,  spe�niaj�ca  warunki
stateczno�ci i odwodnienia.

1.4.2. G��boko�� wykopu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej robót ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu.

1.4.3. Wykop p�ytki - wykop, którego g��boko�� jest mniejsza ni� 1 m.
1.4.4. Wykop �redni - wykop, którego g��boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Odk�ad - miejsce wbudowania lub sk�adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  w

czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych
prac zwi�zanych z tras� drogow�.

1.4.6. Wska�nik  zag�szczenia  gruntu  -  wielko��  charakteryzuj�ca  stan  zag�szczenia  gruntu,
okre�lona wed�ug wzoru:

sI  =
  

d

ds

ρ
ρ

gdzie:

ρd - g�sto��  obj�to�ciowa szkieletu zag�szczanego gruntu, (Mg/m3), s�u��ca do oceny
zag�szczenia  gruntu  w  robotach  ziemnych,  badana  zgodnie  z   BN-77/8931-12,
(Mg/m3),

ρd  s   -  maksymalna  g�sto��  obj�to�ciowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotno�ci
optymalnej, (Mg/m3), okre�lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z               PN-
B-04481, s�u��ca jako warto�� odniesienia do oceny zag�szczenia gruntu w robotach
ziemnych.

1.4.7. Wska�nik  ró�noziarnisto�ci  -  wielko��  charakteryzuj�ca  zag�szczalno��  gruntów  
niespoistych, okre�lona wed�ug wzoru:
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U
d

d
=

10

60

gdzie:
d60 - �rednica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - �rednica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.8. Wska�nik  odkszta�cenia  gruntu  -  wielko��  charakteryzuj�ca  stan  zag�szczenia  gruntu,
okre�lona wed�ug wzoru:

I
E

E
o =

2

1

gdzie:
E1 -  modu�  odkszta�cenia  gruntu  oznaczony  w  pierwszym  obci��eniu  badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205; 1998,
E2 -  modu�  odkszta�cenia  gruntu  oznaczony  w  powtórnym  obci��eniu  badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205; 1998,

1.4.9. Pozosta�e okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. �Wymagania ogólne� punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIA!Y (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materia�ów

Ogólne wymagania dotycz�ce materia�ów, ich pozyskiwania i sk�adowania, podano w ST
D-00.00.00. �Wymagania ogólne� punkt 2.

2.2. Podzia� gruntów

Materia� wyst�puj�cy w pod�o�u wykopu jest gruntem rodzimym, który b�dzie stanowi�
pod�o�e  nawierzchni.  Zgodnie  z  Katalogiem  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i
pó�sztywnych  powinien  charakteryzowa�  si�  grup�  no�no�ci  G1.  Gdy  pod�o�e  nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy no�no�ci, nale�y pod�o�e doprowadzi� do grupy no�no�ci G1

zgodnie z dokumentacja projektow� i ST.

Tablica 1. Podzia� gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci wg PN-S-02205:1998

Lp. Wyszczegól
nienie

Jed- Grupy gruntów

w�a�ciwo�ci nostki. niewysadzinowe w�tpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu − rumosz
niegliniasty

− �wir
− pospó�ka
− piasek gruby
− piasek �redni
− piasek drobny
− �u�el

nierozpadowy

− piasek pylasty
− zwietrzelina

gliniasta
− rumosz gliniasty
− �wir gliniasty
− pospó�ka gliniasta

ma�o wysadzinowe
− glina piasz-    czysta zwi�z�a,

glina  zwi�z�a,  glina  pylasta
zwi�z�a

− i�, i� piaszczysty, i� pylasty
bardzo wysadzinowe
− piasek gliniasty
− py�, py� piasz-czysty
− glina  piasz-   czysta,  glina,

glina pylasta
− i� warwowy
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Lp. Wyszczegól
nienie

Jed- Grupy gruntów

w�a�ciwo�ci nostki. niewysadzinowe w�tpliwe wysadzinowe

2 Zawarto��
cz�stek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02   mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarno��
bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0

4 Wska�nik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 < 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  by�  przez  Wykonawc�
wykorzystane  w  maksymalnym  stopniu  do  budowy nasypów.  Grunty  przydatne  do  budowy
nasypów  mog�  by�  wywiezione  poza  teren  budowy tylko  wówczas,  gdy  stanowi�  nadmiar
obj�to�ci robót ziemnych i za zezwoleniem In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Je�eli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  b�d�c  nadmiarem
obj�to�ci  robót  ziemnych,  zosta�y  za  zgod�  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
wywiezione  przez  Wykonawc�  poza  teren  budowy  z  przeznaczeniem  innym  ni�  budowa
nasypów  lub  wykonanie  prac  obj�tych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowi�zany  do
dostarczenia równowa�nej obj�to�ci gruntów przydatnych ze �róde� w�asnych, zaakceptowanych
przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i  materia�y nieprzydatne  do budowy nasypów powinny by�  wywiezione przez
Wykonawc� na odk�ad. Zapewnienie terenów na odk�ad nale�y do obowi�zków Zamawiaj�cego,
o ile nie okre�lono tego inaczej w kontrakcie.  In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ,
Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego  mo�e nakaza�  pozostawienie  na terenie  budowy gruntów,
których  czasowa  nieprzydatno��  wynika  jedynie  z  powodu  zamarzni�cia  lub  nadmiernej
wilgotno�ci.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST  D-00.00.00 �Wymagania ogólne�
pkt 3.

3.2. Sprz�t do robót ziemnych

Wykonawca  przyst�puj�cy  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykaza�  si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do:
− odspajania i wydobywania gruntów,
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów,
− transportu mas ziemnych,
− sprz�tu zag�szczaj�cego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne  wymagania  i  ustalenia  dotycz�ce  transportu  podano  w  ST  D-00.00.00
�Wymagania ogólne� pkt 4.
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4.2. Transport gruntów

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by�  dostosowany do
rodzaju gruntu (materia�u), jego obj�to�ci, sposobu odspajania i za�adunku oraz do odleg�o�ci
transportu.  Wydajno�� �rodków  transportowych  powinna  by�  ponadto  dostosowana  do
wydajno�ci sprz�tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia�u).

Zwi�kszenie odleg�o�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw�
roszcze� Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zap�aty za transport, o ile zwi�kszone odleg�o�ci
nie  zosta�y  wcze�niej  zaakceptowane  na  pi�mie  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5.

5.2. Sposób wykonania wykopu

Sposób  wykonania  skarp  wykopu  powinien  gwarantowa�  ich  stateczno��  w  ca�ym
okresie  prowadzenia  robót,  a  naprawa  uszkodze�,  wynikaj�cych  z  nieprawid�owego
ukszta�towania skarp wykopu, ich podci�cia lub innych odst�pstw od dokumentacji projektowej
obci��a Wykonawc�.

Wykonawca powinien wykonywa� wykopy w taki sposób, aby grunty o ró�nym stopniu
przydatno�ci  do budowy nasypów by�y odspajane oddzielnie, w sposób uniemo�liwiaj�cy ich
wymieszanie. Odst�pstwo od powy�szego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uk�adem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  by�  bezpo�rednio
wbudowane  w  nasyp  lub  przewiezione  na  odk�ad.  O  ile  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego dopu�ci  czasowe sk�adowanie  odspojonych   gruntów,  nale�y je  odpowiednio
zabezpieczy� przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3. Wymagania dotycz�ce zag�szczenia i no�no�ci gruntu

Zag�szczenie  gruntu  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  robót  ziemnych  powinno
spe�nia� wymagania, dotycz�ce minimalnej warto�ci wska�nika zag�szczenia (Is), podanego w
tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia w wykopach i miejscach zerowych robót
ziemnych

Minimalna warto�� Is dla:
Strefa innych dróg
korpusu kategoria

ruchu 
KR3-KR6

kategoria ruchu
KR1-KR2

Górna  warstwa  o  grubo�ci
20 cm

1,03 1,00

Na g��boko�ci od 20 do 50
cm  od  powierzchni  robót
ziemnych

1,00 0,97
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Je�eli  grunty  rodzime  w wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spe�niaj�  wymaganego
wska�nika  zag�szczenia,  to  przed  u�o�eniem konstrukcji  nawierzchni  nale�y je  dog��ci�  do
warto�ci Is, podanych w tablicy 2.

Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia okre�lone w tablicy 1 nie mog�  by�  osi�gni�te
przez bezpo�rednie zag�szczanie gruntów rodzimych, to nale�y podj�� �rodki w celu ulepszenia
gruntu pod�o�a, umo�liwiaj�cego uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia. 

Dodatkowo mo�na sprawdzi� no�no�� warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na
podstawie pomiaru wtórnego modu�u odkszta�cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.4. Ruch budowlany

Nie nale�y dopuszcza� ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo�� warstwy gruntu
(nadk�adu) powy�ej rz�dnych robót ziemnych jest mniejsza ni� 0,3 m.

Z chwil� przyst�pienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si� po nim
jedynie  ruch  maszyn  wykonuj�cych  t�  czynno��  budowlan�.  Mo�e  odbywa�  si�  jedynie
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowoduj� uszkodze� powierzchni korpusu.

Naprawa  uszkodze�  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikaj�cych  z  niedotrzymania
podanych powy�ej warunków obci��a Wykonawc� robót ziemnych.

5.5. Dok!adno�� wykonania wykopów

Odchylenie  osi  korpusu ziemnego w wykopie  od osi  projektowanej  nie powinny by�
wi�ksze ni� ± 10 cm. Ró�nica w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych  nie
mo�e przekracza� + 1 cm i -3 cm.

Szeroko�� górnej powierzchni korpusu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o
wi�cej ni� ± 10 cm, a kraw�dzie korony drogi nie powinny mie� wyra�nych za�ama� w planie.

Pochylenie  skarp  nie  powinno ró�ni�  si�  od  projektowanego  o  wi�cej  ni�  10% jego
warto�ci  wyra�onej  tangensem  k�ta.  Maksymalne  nierówno�ci  na  powierzchni  skarp  nie
powinny przekracza� ± 10 cm przy pomiarze �at� 3-metrow�, albo powinny by� spe�nione inne
wymagania dotycz�ce nierówno�ci, wynikaj�ce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienie pasa robót ziemnych

Niezale�nie  od  budowy urz�dze�,  stanowi�cych  elementy  systemów odwadniaj�cych,
uj�tych  w  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagaj�  tego  warunki
terenowe, wykona�  urz�dzenia, które zapewni�  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych
poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczy�  grunty  przed  przewilgoceniem  i
nawodnieniem.  Wykonawca  ma obowi�zek  takiego  wykonywania  wykopów i  nasypów,  aby
powierzchniom gruntu nadawa� w ca�ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawid�owe
odwodnienie.

Je�eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn� nawodnieniu, które spowoduje
ich d�ugotrwa�� nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia
ich  gruntami  przydatnymi  na  w�asny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  op�at  ze  strony
Zamawiaj�cego za te czynno�ci, jak równie� za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniej�cych zbiorników naturalnych i urz�dze� odwadniaj�cych
musi by� poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umo�liwia�  jego  prawid�owe  odwodnienie  w
ca�ym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno post�powa� w kierunku
podnoszenia si� niwelety.
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W  czasie  robót  ziemnych  nale�y  zachowa�  odpowiedni  spadek  pod�u�ny  i  nada�
przekrojom  poprzecznym  spadki,  umo�liwiaj�ce  szybki  odp�yw  wód  z  wykopu.  O  ile  w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by�
mniejszy ni� 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy ni� 2% w przypadku gruntów
niespoistych. Nale�y uwzgl�dni�  ewentualny wp�yw kolejno�ci i  sposobu odspajania gruntów
oraz terminów wykonywania innych robót na spe�nienie wymaga�  dotycz�cych prawid�owego
odwodnienia wykopu w czasie post�pu robót ziemnych.

�ród�a wody, ods�oni�te przy wykonywaniu wykopów, nale�y uj�� w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nale�y odprowadzi� poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodno�ci  z

wymaganiami specyfikacji okre�lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacj� projektow�.
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:
- w�a�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych,
- w�a�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót

Kontrola  wykonania  wykopów  polega  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  z  wymaganiami
okre�lonymi  w dokumentacji  projektowej  i  ST.  W czasie  kontroli  szczególn�  uwag�  nale�y
zwróci� na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszaj�cy ich w�a�ciwo�ci,
b) zapewnienie stateczno�ci skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zako�czeniu,
d) dok�adno�� wykonania wykopów (usytuowanie i wyko�czenie),
e) zag�szczenie górnej strefy korpusu w wykopie wed�ug wymaga� okre�lonych w punkcie 5.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów
1 Pomiar  szeroko�ci

korpusu ziemnego
Pomiar ta�m�, szablonem, 
�at� o d�ugo�ci 3 m

2 Pomiar  szeroko�ci  dna
rowów

i poziomnic� lub niwelatorem,

3 Pomiar  rz�dnych
powierzchni  korpusu
ziemnego

w odst�pach co 200 m: na prostych,
 w punktach g�ównych �uku,

4 Pomiar  pochylenia
skarp

co 100 m na �ukach o R ≥ 100 m,

5 Pomiar  równo�ci
powierzchni korpusu

co 50 m na �ukach o  R< 100 m 
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oraz  w miejscach 
które budz� w�tpliwo�ci

6 Pomiar równo�ci skarp

7 Pomiar  spadku
pod�u�nego
powierzchni korpusu

Pomiar  niwelatorem  rz�dnych  w  odst�pach  co
50 m oraz w punktach w�tpliwych

8 Badanie  zag�szczenia
gruntu

Wska�nik  zag�szczenia  okre�la�  dla  ka�dej
warstwy,  lecz  nie  rzadziej  ni�  raz  na  ka�de
1000m2

6.3.2. Szeroko�� korpusu ziemnego

Szeroko�� korpusu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej
ni� ± 10 cm.

6.3.3. Szeroko�� dna rowów

Szeroko��  dna  rowów  nie  mo�e  ró�ni�  si�  od  szeroko�ci  projektowanej  o  wi�cej
ni� ± 5 cm.

6.3.4. Rz�dne korony korpusu ziemnego

Rz�dne korony korpusu ziemnego nie mog�  ró�ni�  si�  od rz�dnych projektowanych o
wi�cej ni� -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie mo�e ró�ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10%
warto�ci pochylenia wyra�onego tangensem k�ta.

6.3.6. Równo�� korony korpusu

Nierówno�ci  powierzchni  korpusu  ziemnego  mierzone  �at�  3-metrow�,  nie  mog�
przekracza� 3 cm.

6.3.7. Równo�� skarp

Nierówno�ci skarp, mierzone �at� 3-metrow�, nie mog� przekracza� ± 10 cm.

6.3.8. Spadek pod�u�ny korony korpusu lub dna rowu

Spadek  pod�u�ny  powierzchni  korpusu  ziemnego  lub  dna  rowu,  sprawdzony  przez
pomiar  niwelatorem  rz�dnych  wysoko�ciowych,  nie  mo�e  dawa�  ró�nic,  w  stosunku  do
rz�dnych projektowanych, wi�kszych ni� -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zag�szczenie gruntu

Wska�nik  zag�szczenia  gruntu  okre�lony  zgodnie  z  BN-77/8931-12  powinien  by�
zgodny  z  za�o�onym.  W  przypadku  gruntów  dla  których  nie  mo�na  okre�li�  wska�nika
zag�szczenia nale�y okre�li� wska�nik odkszta�cenia I0, zgodnie z norm� PN-S-02205:1998.

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materia�y  nie  spe�niaj�ce  wymaga�  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji, zostan� odrzucone. Je�li materia�y nie spe�niaj�ce wymaga�  zostan�  wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
wymieni je na w�a�ciwe, na w�asny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt.
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Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo�e
uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego wp�ywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i
wielko�� potr�ce� za obni�on� jako��.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w ST D-00.00.00  �Wymagania  ogólne�  pkt  8.

Roboty ziemne uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami
in�yniera, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da�y wyniki
pozytywne

9. PODSTAWA P!ATNO�CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci

Zasady p�atno�ci  zosta�y okre�lone w dokumentach  kontraktowych  zawartych  mi�dzy
Zamawiaj�cym a Wykonawc�..

10. PRZEPISY ZWI�ZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podzia� i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia � Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu�u odkszta�cenia nawierzchni

podatnych i pod�o�a przez obci��enie p�yt�
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.
10. Instrukcja bada� pod�o�a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa

1998.
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó�sztywnych,  IBDiM, Warszawa

1997.
12. Wytyczne  wzmacniania  pod�o�a  gruntowego  w  budownictwie  drogowym,  IBDiM,

Warszawa 2002.
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-02.03.01.

WYKONANIE NASYPÓW
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce
wykonania i odbioru nasypów, które zostan� zrealizowane przy przebudowie drogi gminnej w
miejscowo�ci Roztoka na d�ugo�ci ok. 569mb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmuj� wykonanie nasypów z gruntów mineralnych
pozyskanych z dokopu.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1.  Nasyp niski - nasyp, którego wysoko�� jest mniejsza ni� 1 m.

1.4.2.  Nasyp �redni - nasyp, którego wysoko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.3.  Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko�� przekracza 3 m.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, po�o�one poza pasem robót
drogowych.

1.4.4. Odk�ad - miejsce wbudowania lub sk�adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych  w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac
zwi�zanych z tras� drogow�.

1.4.5. Wska�nik  zag�szczenia  gruntu  -  wielko��  charakteryzuj�ca  stan  zag�szczenia  gruntu,
okre�lona wg wzoru: 

ds

d

s
I

ρ

ρ
=

gdzie:
ρd - g�sto��  obj�to�ciowa  szkieletu  zag�szczonego  gruntu,  zgodnie  z  BN-77/8931-12,

(Mg/m3),
ρds - maksymalna  g�sto��  obj�to�ciowa  szkieletu  gruntowego  przy wilgotno�ci  optymalnej,

zgodnie  z  PN-B-04481:1988,  s�u��ca  do  oceny  zag�szczenia  gruntu  w  robotach
ziemnych, (Mg/m3).

1.4.6. Wska�nik  ró�noziarnisto�ci  -  wielko��  charakteryzuj�ca  zag�szczalno��  gruntów
niespoistych, okre�lona wg wzoru:

10

60

d

d
U =

gdzie:
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.4.7. Wska�nik  odkszta�cenia  gruntu  -  wielko��  charakteryzuj�ca  stan  zag�szczenia  gruntu,
okre�lona wg wzoru: 

1

2
0

E

E
I =

gdzie:
E1 - modu�  odkszta�cenia  gruntu  oznaczony  w  pierwszym  obci��eniu  badanej  warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E2 - modu�  odkszta�cenia  gruntu  oznaczony  w  powtórnym  obci��eniu  badanej  warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.8. Geosyntetyk - materia� stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko
polimeryzowanych w�ókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzuj�cy si� mi�dzy innymi du�� wytrzyma�o�ci�
oraz wodoprzepuszczalno�ci�, zgodny z PN-ISO10318:1993, PN-EN-963:1999.

Geosyntetyki  obejmuj�:  geotkaniny,  geow�ókniny,  geodzianiny,  georuszty,  geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM.

1.4.9. Pozosta�e okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt
1.5.

2. MATERIA!Y (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materia�ów

Ogólne wymagania dotycz�ce materia�ów, ich pozyskiwania i sk�adowania, podano w ST
D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 2.

2.2. Grunty i materia�y do nasypów

Grunty  i  materia�y  dopuszczone  do  budowy  nasypów  powinny  spe�nia�  wymagania
okre�lone w PN-S-02205 :1998
Grunty i materia�y do budowy nasypów podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatno�� gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998

Przeznaczenie Przydatne
Przydatne
z zastrze�eniami

Tre��
zastrze�enia

Na dolne warstwy 
nasypów poni�ej 
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione 
grunty skaliste twarde
oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki
2. 	wiry i pospó�ki, 
równie� gliniaste
3. Piaski grubo, 
�rednio i 

1. Rozdrobnione 
grunty skaliste 
mi�kkie

- gdy pory w gruncie 
skalistym b�d�
wype�nione gruntem 
lub materia�em 
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i 
rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, 
piaski gliniaste, py�y 
piaszczyste i py�y

- gdy b�d�
wbudowane w miejsca
suche lub 
zabezpieczone od wód
gruntowych i 
powierzchniowych
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Przeznaczenie Przydatne
Przydatne
z zastrze�eniami

Tre��
zastrze�enia

drobnoziarniste, 
naturalne i �amane
4. Piaski gliniaste z 
domieszk� frakcji 
�wirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wska�niku 
ró�noziarnis-to�ci 
U≥15
5. 	u�le 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze 
starych zwa�ów 
(powy�ej 5 lat)
6. "upki 
przyw�g�owe 
przepalone
7. Wysiewki 
kamienne o 
zawarto�ci frakcji 
i�owej poni�ej 2%

4. Piaski próchniczne,
z wyj�tkiem 
pylastych piasków 
próchniczych

- do nasypów nie 
wy�szych ni� 3 m, 
zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, 
gliny i gliny pylaste 
oraz inne o wL < 35%

- w miejscach suchych
lub przej�ciowo 
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste 
zwi�z�e, gliny zwi�z�e
i gliny pylaste zwi�z�e
oraz inne grunty o 
granicy p�ynno�ci wL

od 35 do 60%

- do nasypów nie 
wy�szych ni� 3 m: 
zabezpieczonych 
przed zawilgoceniem 
lub po ulepszeniu 
spoiwami

7. Wysiewki 
kamienne gliniaste o 
zawarto�ci frakcji 
i�owej ponad 2%

- gdy zwierciad�o 
wody gruntowej 
znajduje si� na 
g��boko�ci wi�kszej 
od kapilarno�ci biernej
gruntu pod�o�a

8. 	u�le 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z 
nowego studzenia (do
5 lat)

- o ograniczonej 
podatno�ci na rozpad -
��czne straty masy do 
5%

9. I�o�upki 
przyw�glowe 
nieprzepalone

- gdy wolne 
przestrzenie zostan�
wype�nione 
materia�em 
drobnoziarnistym

10. Popio�y lotne i 
mieszaniny 
popio�owo-�u�lowe

- gdy zalegaj� w 
miejscach suchych lub
s� izolowane od wody
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Przeznaczenie Przydatne
Przydatne
z zastrze�eniami

Tre��
zastrze�enia

Na górne warstwy na-
sypów w stre-
fie przemar-
zania

1. 	wiry i pospó�ki
2. Piaski grubo i 
�rednio-
ziarniste
3. I�o�upki 
przyw�glowe 
przepalone 
zawieraj�ce mniej ni�
15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm
4. Wysiewki 
kamienne o 
uziarnieniu 
odpowiadaj�-
cym pospó�kom lub 
�wirom

1. 	wiry i pospó�ki 
gliniaste
2. Piaski pylaste i 
gliniaste
3. Py�y piaszczyste i 
py�y
4. Gliny o granicy 
p�ynno�ci mniejszej 
ni� 35%
5. Mieszaniny 
popio�owo-�u�lowe z 
w�gla kamiennego
6. Wysiewki 
kamienne gliniaste o 
zawarto�ci frakcji 
i�owej >2%

- pod warunkiem 
ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, 
takimi jak: cement, 
wapno, aktywne 
popio�y itp.

7. 	u�le 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne

- drobnoziarniste i  
nierozpado-
we: straty masy do 1%

8. Piaski 
drobnoziarniste

- o wska�niku 
no�no�ci wno�≥10

W wykopach i 
miejscach zerowych 
do g��boko�ci 
przemarzania

Grunty 
niewysadzinowe

Grunty w�tpliwe i 
wysadzinowe

- gdy s� ulepszane 
spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi 
popio�ami itp.)

Podzia� gruntów pod wzgl�dem wysadzinowo�ci podaje tablica 2.

Lp. Wyszczegól
nienie

Jed- Grupy gruntów

w�a�ciwo�ci nostki niewysadzino
we

w�tpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj
gruntu

− rumosz
niegliniasty

− �wir
− pospó�ka
− piasek

gruby
− piasek
�redni

− piasek
drobny

− �u�el
nierozpado
wy

− piasek
pylasty

− zwietrzelina
gliniasta

− rumosz
gliniasty

− �wir
gliniasty

− pospó�ka
gliniasta

ma�o wysadzinowe
− glina  piasz-     czysta  zwi�z�a,

glina  zwi�z�a,  glina  pylasta
zwi�z�a

− i�, i� piaszczys-ty, i� pylasty
bardzo wysadzinowe
− piasek gliniasty
− py�, py� piasz-czysty
− glina piasz-  czysta, glina, glina

pylasta
− i� warwowy

2 Zawarto��
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Lp. Wyszczegól
nienie

Jed- Grupy gruntów

w�a�ciwo�ci nostki niewysadzino
we

w�tpliwe wysadzinowe

cz�stek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02   mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarno��
bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0

4 Wska�nik
piaskowy
WP

> 35 od 25 do 35 < 25

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  by�  przez  Wykonawc�
wykorzystane  w  maksymalnym  stopniu  do  budowy nasypów.  Grunty  przydatne  do  budowy
nasypów  mog�  by�  wywiezione  poza  teren  budowy tylko  wówczas,  gdy  stanowi�  nadmiar
obj�to�ci robót ziemnych i za zezwoleniem In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Je�eli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  b�d�c  nadmiarem
obj�to�ci  robót  ziemnych,  zosta�y  za  zgod�  In�yniera /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
wywiezione  przez  Wykonawc�  poza  teren  budowy  z  przeznaczeniem  innym  ni�  budowa
nasypów  lub  wykonanie  prac  obj�tych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowi�zany  do
dostarczenia równowa�nej obj�to�ci gruntów przydatnych ze �róde� w�asnych, zaakceptowanych
przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunty i materia�y nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by�  wywiezione przez
Wykonawc� na odk�ad. Zapewnienie terenów na odk�ad nale�y do obowi�zków Zamawiaj�cego,
o ile nie okre�lono tego inaczej w kontrakcie. In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo�e
nakaza�  pozostawienie  na  terenie  budowy gruntów,  których  czasowa  nieprzydatno��  wynika
jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej wilgotno�ci.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne�
pkt 3.

3.2. Sprz�t do robót ziemnych

Wykonawca  przyst�puj�cy  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykaza�  si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do:
− odspajania i wydobywania gruntów (zrywarki, koparki, �adowarki, itp.),
− jednoczesnego wydobywania  i  przemieszczania  gruntów (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,

itp.),
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
− sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, p�yty wibracyjne itp.).

3.3. Dobór sprz�tu zag�szczaj�cego

Sprz�t do zag�szczania zaproponowany przez Wykonawc�  powinien by�  zatwierdzony
przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne�
pkt 4.

4.2. Transport gruntów

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by�  dostosowany do
rodzaju gruntu (materia�u), jego obj�to�ci, sposobu odspajania i za�adunku oraz do odleg�o�ci
transportu.  Wydajno�� �rodków  transportowych  powinna  by�  ponadto  dostosowana  do
wydajno�ci sprz�tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materia�u).

Zwi�kszenie odleg�o�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw�
roszcze� Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zap�aty za transport, o ile zwi�kszone odleg�o�ci
nie  zosta�y  wcze�niej  zaakceptowane  na  pi�mie  przez  In�yniera /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5.

5.2. Dokop

5.2.1. Miejsce dokopu

Miejsce  dokopu  powinno  by�  wskazane  w  dokumentacji  projektowej,  w  innych
dokumentach kontraktowych lub przez In�yniera /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Je�eli
miejsce to zosta�o wybrane przez Wykonawc�, musi by� ono zaakceptowane przez In�yniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Miejsce dokopu powinno by� tak dobrane, �eby zapewni� przewóz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrótszych odleg�o�ciach. O ile to mo�liwe, transport gruntu powinien odbywa�
si� w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. 

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w dokopie

Pozyskiwanie  gruntu  z  dokopu  mo�e  rozpocz��  si�  dopiero  po  pobraniu  próbek  i
zbadaniu  przydatno�ci  zalegaj�cego  gruntu  do  budowy nasypów oraz  po  wydaniu  zgody na
pi�mie przez In�yniera /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. G��boko�� na jak� nale�y oceni�
przydatno�� gruntu powinna by� dostosowana do zakresu prac.

5.3. Wykonanie nasypów

5.3.1. Przygotowanie pod�o�a w obr�bie podstawy nasypu

Przed przyst�pieniem do budowy nasypu nale�y w obr�bie  jego  podstawy zako�czy�
roboty przygotowawcze, okre�lone w ST D-01.00.00 �Roboty przygotowawcze�.

5.3.1.2. Zag�szczenie gruntu i no�no�� w pod�o�u nasypu

Wykonawca  powinien  skontrolowa�  wska�nik  zag�szczenia  gruntów  rodzimych,
zalegaj�cych  w strefie  pod�o�a  nasypu,  do  g��boko�ci  0,5  m  od  powierzchni  terenu.  Je�eli
warto�� wska�nika zag�szczenia jest mniejsza ni� okre�lona w tablicy 3, Wykonawca powinien
dog��ci� pod�o�e tak, aby powy�sze wymaganie zosta�o spe�nione.

Je�eli warto�ci wska�nika zag�szczenia okre�lone w tablicy 3 nie mog�  by�  osi�gni�te
przez  bezpo�rednie  zag�szczanie  pod�o�a,  to  nale�y podj�� �rodki  w celu  ulepszenia  gruntu
pod�o�a, umo�liwiaj�ce uzyskanie wymaganych warto�ci wska�nika zag�szczenia.
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Tablica 3. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia dla pod�o�a nasypów do g��boko�ci 0,5
m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto�� Is dla:

o
wysoko�ci,
m kategoria ruchu 

KR3-KR6
kategoria ruchu
KR1-KR2 

do 2 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,95

Dodatkowo  mo�na  sprawdzi�  no�no��  warstwy  gruntu  pod�o�a  nasypu  na  podstawie
pomiaru wtórnego modu�u odkszta�cenia E2 zgodnie z PN-02205:1998

5.3.2. Wybór gruntów i materia�ów do wykonania nasypów

Wybór  gruntów  i  materia�ów  do  wykonania  nasypów  powinien  by�  dokonany  z
uwzgl�dnieniem zasad podanych w punkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypów

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów

Nasypy  powinny  by�  wznoszone  przy  zachowaniu  przekroju  poprzecznego  i  profilu
pod�u�nego,  które  okre�lono  w  dokumentacji  projektowej,  z  uwzgl�dnieniem  ewentualnych
zmian wprowadzonych zawczasu przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W  celu  zapewnienia  stateczno�ci  nasypu  i  jego  równomiernego  osiadania  nale�y
przestrzega� nast�puj�cych zasad:
a) Nasypy nale�y wykonywa� metod� warstwow�, z gruntów przydatnych do budowy nasypów.

Nasypy powinny by� wznoszone równomiernie na ca�ej szeroko�ci.
b) Grubo��  warstwy  w  stanie  lu�nym  powinna  by�  odpowiednio  dobrana  w  zale�no�ci  od

rodzaju gruntu i sprz�tu u�ywanego do zag�szczania. Przyst�pienie do wbudowania kolejnej
warstwy nasypu mo�e nast�pi� dopiero po stwierdzeniu przez In�yniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego prawid�owego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty  o  ró�nych  w�a�ciwo�ciach  nale�y  wbudowywa�  w  oddzielnych  warstwach,  o
jednakowej grubo�ci na ca�ej szeroko�ci nasypu.

d) Warstwy  gruntu  przepuszczalnego  nale�y  wbudowywa�  poziomo.  Kiedy  nasyp  jest
budowany w terenie p�askim spadek powinien by� obustronny, gdy nasyp jest budowany na
zboczu  spadek  powinien  by�  jednostronny,  zgodny  z  jego  pochyleniem.  Ukszta�towanie
powierzchni warstwy powinno uniemo�liwia� lokalne gromadzenie si� wody.

e) Je�eli w okresie zimowym nast�puje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny by� ukszta�towane ku osi
nasypu,  a woda odprowadzona poza nasyp  z zastosowaniem �cieku. Takie ukszta�towanie
górnej  powierzchni  gruntu  spoistego  zapobiega  powstaniu  potencjalnych  powierzchni
po�lizgu w gruncie tworz�cym nasyp.

f) Górn�  warstw�  nasypu,  o  grubo�ci  co  najmniej  0,5  m  nale�y  wykona�  z  gruntów
niewysadzinowych,  o  wska�niku  wodoprzepuszczalno�ci  K10  ≥ 6  × 10  �5  m/s.  Je�eli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich w�a�ciwo�ciach, In�ynier / Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego  mo�e  wyrazi�  zgod�  na  ulepszenie  górnej  warstwy  nasypu  poprzez
stabilizacj�  cementem, wapnem lub popio�ami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku no�no�ci i mrozoodporno�ci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty, polegaj�cej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
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g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubo�ci co najmniej 0,5 m powy�ej najwy�szego poziomu wody, nale�y wykona�
z gruntu przepuszczalnego.

h) Grunt  przewieziony  w  miejsce  wbudowania  powinien  by�  bezzw�ocznie  wbudowany  w
nasyp. In�ynier  /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego mo�e dopu�ci�  czasowe sk�adowanie
gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych

Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na d�ugo�ci równej
d�ugo�ci klina od�amu, zaleca si� stosowanie gruntów stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów
spoiwem,  mog�  by�  stosowane  �wiry,  pospó�ki,  piaski  �rednioziarniste  i  gruboziarniste,  o
wska�niku ró�noziarnisto�ci U≥5 i wspó�czynniku wodoprzepuszczalno�ci k10 > 10 -5 m/s.

W  czasie  wykonywania  nasypu  na  dojazdach  nale�y  spe�ni�  wymagania  ogólne,
sformu�owane w pkcie 5.3.3.1. Wska�nik zag�szczenia gruntu Is powinien by� nie mniejszy ni�
1,00 na ca�ej wysoko�ci nasypu.

5.3.3.3. Wykonanie nasypów nad przepustami

Nasypy w obr�bie przepustów nale�y wykonywa� jednocze�nie z obu stron przepustu z
jednakowych,  dobrze  zag�szczonych  poziomych  warstw  gruntu.  Dopuszcza  si�  wykonanie
przepustów  z  innych  poprzecznych  elementów  odwodnienia  w  przekopach  (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania nasypu w
obr�bie  przekopu nale�y uwzgl�dni� wymagania okre�lone  w punkcie 5.3.3.5.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypów na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochy�o�ci od 1:5 do 1:2 nale�y zabezpieczy� nasyp
przed zsuwaniem si� przez:
α) wyci�cie w zboczu stopni wg dokumentacji projektowej,
β) wykonanie rowu stokowego powy�ej nasypu.

Przy pochy�o�ciach zbocza wi�kszych ni� 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczno�ci
nasypu przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.5. Poszerzenie nasypu

Przy  poszerzeniu  istniej�cego  nasypu  nale�y  wykonywa�  w  jego  skarpie  stopnie  o
wysoko�ci 0,5 m wg PN-S-02205 �Roboty ziemne�.

Wyci�cie stopni obowi�zuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyleg�ych cz��ci
nasypu, wykonanych z gruntów o ró�nych w�a�ciwo�ciach lub w ró�nym czasie.

5.3.3.6. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów

Wykonywanie  nasypów nale�y przerwa�,  je�eli  wilgotno��  gruntu przekracza warto��
dopuszczaln�, to znaczy jest wi�ksza od wilgotno�ci optymalnej o wi�cej ni� 10% jej warto�ci.

Na warstwie gruntu  nadmiernie  zawilgoconego  nie wolno uk�ada�  nast�pnej  warstwy
gruntu.

Osuszenie  mo�na  przeprowadzi�  w  sposób  mechaniczny  lub  chemiczny,  poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu  zabezpieczenia  nasypu  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  poszczególne  jego
warstwy oraz korona nasypu po zako�czeniu robót ziemnych powinny by� równe i mie� spadki
potrzebne do prawid�owego odwodnienia, wed�ug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W  okresie  deszczowym  nie  nale�y  pozostawia�  nie  zag�szczonej  warstwy  do  dnia
nast�pnego. Je�eli warstwa gruntu niezag�szczonego uleg�a przewilgoceniu, a Wykonawca nie
jest  w stanie  osuszy�  jej  i  zag��ci�  w czasie  zaakceptowanym  przez  In�yniera  /  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, to mo�e on nakaza� Wykonawcy usuni�cie wadliwej warstwy.
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5.3.3.7. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest mo�liwe
osi�gni�cie w nasypie wymaganego wska�nika zag�szczenia gruntów.

Nie  dopuszcza  si�  wbudowania  w  nasyp  gruntów  zamarzni�tych  lub  gruntów
przemieszanych ze �niegiem lub lodem.

W czasie du�ych opadów �niegu wykonywanie nasypów powinno by� przerwane. Przed
wznowieniem prac nale�y usun�� �nieg  z powierzchni wznoszonego nasypu.

Je�eli  warstwa  niezag�szczonego  gruntu  zamarz�a,  to  nie  nale�y  jej  przed
rozmarzni�ciem zag�szcza� ani uk�ada� na niej nast�pnych warstw.

5.3.4. Zag�szczenie gruntu

5.3.4.1. Ogólne zasady zag�szczania gruntu

Ka�da warstwa gruntu  jak najszybciej  po jej  roz�o�eniu,  powinna by�  zag�szczona z
zastosowaniem  sprz�tu  odpowiedniego  dla  danego  rodzaju  gruntu  oraz  wyst�puj�cych
warunków.

Roz�o�one warstwy gruntu nale�y zag�szcza� od kraw�dzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo�� warstwy

Grubo��  warstwy  zag�szczonego  gruntu  oraz  liczb�  przej��  maszyny  zag�szczaj�cej
zaleca  si�  okre�li�  do�wiadczalnie  dla  ka�dego  rodzaju  gruntu  i  typu  maszyny,  zgodnie  z
zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.

5.3.4.3. Wilgotno�� gruntu

Wilgotno�� gruntu w czasie zag�szczania powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej, z
tolerancj�:

a) w gruntach niespoistych  ±2 %
b) w gruntach ma�o i �rednio spoistych  +0 %,  −2 %

Sprawdzenie wilgotno�ci gruntu nale�y przeprowadza� laboratoryjnie, z cz�stotliwo�ci�
okre�lon� w punktach 6.3.2 i 6.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotycz�ce zag�szczania

W  zale�no�ci  od  uziarnienia  stosowanych  materia�ów,  zag�szczenie  warstwy  nale�y
okre�la� za pomoc� oznaczenia wska�nika zag�szczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego
modu�u odkszta�cenia.

Kontrol�  zag�szczenia  na  podstawie  porównania  pierwotnego  i  wtórnego  modu�u
odkszta�cenia,  okre�lonych  zgodnie  z  norm�  PN-S-02205:1998,  nale�y  stosowa�  tylko  dla
gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest mo�liwe okre�lenie wska�nika zag�szczenia Is,
wed�ug BN-77/8931-12.

Wska�nik zag�szczenia gruntów w nasypach, okre�lony wed�ug normy BN-77/8931-12,
powinien na ca�ej szeroko�ci korpusu spe�nia� wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto�� Is dla:
Strefa
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nasypu kategoria ruchu    
KR3-KR6

kategoria ruchu
KR1-KR2

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,00 1,00

Ni�ej  le��ce  warstwy  nasypu  do  g��boko�ci  od
powierzchni robót ziemnych:
- 0,2 do 1,2 m 1,00 0,97

Warstwy  nasypu  na  g��boko�ci  od  powierzchni
robót ziemnych poni�ej:
- 1,2 m 0,97 0,95

Jako zast�pcze kryterium oceny wymaganego zag�szczenia gruntów dla których trudne
jest  pomierzenie  wska�nika  zag�szczenia,  przyjmuje  si�  warto��  wska�nika  odkszta�cenia  I0

okre�lonego zgodnie z norm� PN-S-02205:1998.
Wska�nik odkszta�cenia nie powinien by� wi�kszy ni�:

a) dla �wirów, pospó�ek i piasków
2,2 przy wymaganej warto�ci Is ≥1,0,
2,5 przy wymaganej warto�ci Is <1,0,
b) dla  gruntów  ró�noziarnistych  (�wirów  gliniastych,  pospó�ek  gliniastych,  py�ów

piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwi�z�ych) �
3,0,

c) dla narzutów kamiennych, rumoszy � 4,
Je�eli  badania  kontrolne  wyka��,  �e  zag�szczenie  warstwy nie  jest  wystarczaj�ce,  to

Wykonawca  powinien  spulchni�  warstw�,  doprowadzi�  grunt  do  wilgotno�ci  optymalnej  i
powtórnie  zag��ci�.  Je�eli  powtórne  zag�szczenie  nie  spowoduje  uzyskania  wymaganego
wska�nika zag�szczenia, Wykonawca powinien usun�� warstw� i wbudowa� nowy materia�, o
ile In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie zezwoli na ponowienie próby prawid�owego
zag�szczenia warstwy.

5.3.4.5. Próbne zag�szczenie

Odcinek do�wiadczalny dla próbnego zag�szczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300
m2,  powinien  by�  wykonane  na  terenie  oczyszczonym  z  gleby,  na  którym  uk�ada  si�  grunt
czterema pasmami o szeroko�ci  od 3,5 do 4,5 m ka�de.  Poszczególne   warstwy uk�adanego
gruntu powinny mie� w ka�dym pasie inn� grubo�� z tym, �e wszystkie musz� mie�ci� si� w
granicach  w�a�ciwych  dla  danego  sprz�tu  zag�szczaj�cego.  Wilgotno��  gruntu  powinna  by�
równa optymalnej  z  tolerancj�  podan�  w punkcie 5.3.4.3.  Grunt  u�o�ony na  poletku wed�ug
podanej wy�ej zasady powinien by�  nast�pnie zag�szczony, a po ka�dej serii przej�� maszyny
nale�y  okre�li�  wska�niki  zag�szczenia,   dopuszczaj�c  stosowanie  innych,  szybkich  metod
pomiaru  (sonda  izotopowa,  ugi�ciomierz  udarowy  po  ich  skalibrowaniu  w  warunkach
terenowych).

Oznaczenie  wska�nika  zag�szczenia  nale�y  wykona�  co  najmniej  w  4  punktach,  z
których co najmniej  2 powinny umo�liwi�  ustalenie wska�nika zag�szczenia w dolnej cz��ci
warstwy.  Na  podstawie  porównania  uzyskanych  wyników  zag�szczenia  z  wymaganiami
podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje si� wyboru sprz�tu i ustala si� potrzebn� liczb� przej�� oraz
grubo�� warstwy rozk�adanego gruntu.

5.4. Odk!ady

5.4.1. Warunki ogólne wykonania odk�adów

�Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowo�ci Roztoka�.

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

66



                      SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 02.00.00.  Roboty ziemne                            

Roboty  omówione  w  tym  punkcie  dotycz�  post�powania  z  gruntami  lub  innymi
materia�ami,  które  zosta�y  pozyskane  w  czasie  wykonywania  wykopów,  a  które  nie  b�d�
wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac zwi�zanych z tras� drogow�.

Grunty lub inne materia�y powinny by� przewiezione na odk�ad, je�eli:
a) stanowi�  nadmiar  obj�to�ci  w  stosunku  do  obj�to�ci  gruntów  przewidzianych  do

wbudowania,
b) s�  nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach,  zwi�zanych z

budow� trasy drogowej,
c) ze  wzgl�du  na  harmonogram  robót  nie  jest  ekonomicznie  uzasadnione  oczekiwanie  na

wbudowanie materia�ów pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca  mo�e  przyj��,  �e  zachodzi  jeden  z  podanych  wy�ej  przypadków  tylko

wówczas, gdy zosta�o to jednoznacznie okre�lone w dokumentacji projektowej, harmonogramie
robót lub przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.4.2. Lokalizacja odk�adu

Je�eli  pozwalaj�  na  to  w�a�ciwo�ci  materia�ów  przeznaczonych  do  przewiezienia  na
odk�ad,  materia�y  te  powinny by�  w razie  mo�liwo�ci  wykorzystane  do wyrównania  terenu,
zasypania do�ów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te
powinny  by�  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�  i  odpowiednimi  zasadami,
dotycz�cymi  wbudowania  i  zag�szczania  gruntów oraz  wskazówkami  In�yniera  /  Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Je�eli  nie  przewidziano  zagospodarowania  nadmiaru  obj�to�ci  w  sposób  okre�lony
powy�ej, materia�y te nale�y przewie�� na odk�ad.

Lokalizacja  odk�adu  powinna  by�  wskazana  w  dokumentacji  projektowej  lub  przez
In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Je�eli miejsce odk�adu zosta�o wybrane przez
Wykonawc�,  musi  by�  ono  zaakceptowane  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego. Niezale�nie od tego, Wykonawca musi uzyska� zgod� w�a�ciciela terenu.

Je�eli odk�ady s� zlokalizowane wzd�u� odcinka trasy przebiegaj�cego w wykopie, to:
a) odk�ady  mo�na  wykona�  z  obu  stron  wykopu,  je�eli  pochylenie  poprzeczne  terenu  jest

niewielkie,  przy  czym  odleg�o��  podnó�a  skarpy  odk�adu  od  górnej  kraw�dzi  wykopu
powinna wynosi�:

− nie mniej ni� 3 m w gruntach przepuszczalnych,
− nie mniej ni� 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odk�ad nale�y
wykona� tylko od górnej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynosz�cym ponad 20%, odk�ad nale�y zlokalizowa�
poni�ej wykopu,

d) na odcinkach zagro�onych przez zasypywanie  drogi  �niegiem, odk�ad nale�y wykona�  od
strony najcz��ciej wiej�cych wiatrów, w odleg�o�ci ponad 20 m od kraw�dzi wykopu.

Je�li  odk�ad  zostanie  wykonany  w  nie  uzgodnionym  miejscu  lub  niezgodnie  z
wymaganiami,  to  zostanie  on  usuni�ty  przez  Wykonawc�  na  jego  koszt,  wed�ug  wskaza�
In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikaj�ce z ewentualnych uszkodze� �rodowiska
naturalnego  wskutek  prowadzenia  prac  w  nie  uzgodnionym  do  tego  miejscu,  obci��aj�
Wykonawc�.

5.4.3. Zasady wykonania odk�adów

Wykonanie odk�adów, a w szczególno�ci ich wysoko��,  pochylenie, zag�szczenie oraz
odwodnienie powinny by�  zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub
ST.  Je�eli  nie  okre�lono  inaczej,  nale�y  przestrzega�  ustale�  podanych  w  normie  PN-S-
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02205:1998 to  znaczy odk�ad  powinien by�  uformowany w pryzm�  o  wysoko�ci  do 1,5  m,
pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odk�ady powinny by�  tak ukszta�towane,  aby harmonizowa�y z otaczaj�cym terenem.
Powierzchnie odk�adów powinny by�  obsiane traw�,  obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na u�ytki rolne lub le�ne, zgodnie z dokumentacj� projektow�.

Odspajanie  materia�u  przewidzianego  do  przewiezienia  na  odk�ad  powinno  by�
przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemo�liwiaj� jego wbudowanie
zgodnie z wymaganiami sformu�owanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub
przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przewiezieniem gruntu na odk�ad Wykonawca powinien upewni� si�, �e spe�nione
s� warunki okre�lone w pkcie 5.4.1. Je�eli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odk�ad
przez Wykonawc�, zajdzie konieczno�� dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to
koszt tych czynno�ci w ca�o�ci obci��a Wykonawc�.

5.5. Dok�adno�� wykonania wykopów i nasypów

Odchylenie  osi  korpusu  ziemnego  w nasypie,  od osi  projektowanej  nie powinny by�
wi�ksze ni� ± 10 cm. Ró�nica w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych  nie
mo�e przekracza� + 1 cm i -3 cm.

Szeroko�� górnej powierzchni korpusu nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o
wi�cej ni� ± 10 cm, a kraw�dzie korony drogi nie powinny mie� wyra�nych za�ama� w planie.

Pochylenie  skarp  nie  powinno ró�ni�  si�  od  projektowanego  o  wi�cej  ni�  10% jego
warto�ci  wyra�onej  tangensem  k�ta.  Maksymalne  nierówno�ci  na  powierzchni  skarp  nie
powinny przekracza� ± 10 cm przy pomiarze �at� 3-metrow�, albo powinny by� spe�nione inne
wymagania dotycz�ce nierówno�ci, wynikaj�ce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Niezale�nie  od  budowy urz�dze�,  stanowi�cych  elementy  systemów odwadniaj�cych,
uj�tych  w  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagaj�  tego  warunki
terenowe, wykona�  urz�dzenia, które zapewni�  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych
poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby  zabezpieczy�  grunty  przed  przewilgoceniem  i
nawodnieniem.  Wykonawca  ma obowi�zek  takiego  wykonywania  wykopów i  nasypów,  aby
powierzchniom gruntu nadawa� w ca�ym okresie trwania robót spadki, zapewniaj�ce prawid�owe
odwodnienie.

Je�eli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn� nawodnieniu, które spowoduje
ich d�ugotrwa�� nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i zast�pienia
ich  gruntami  przydatnymi  na  w�asny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  op�at  ze  strony
Zamawiaj�cego za te czynno�ci, jak równie� za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniej�cych zbiorników naturalnych i urz�dze� odwadniaj�cych
musi by� poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt
6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
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Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodno�ci  z
wymaganiami specyfikacji okre�lonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacj� projektow�.

Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:
- w�a�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych,

6.3. Sprawdzenie wykonania dokopu

Sprawdzenie  wykonania  dokopu  polega  na  kontrolowaniu  zgodno�ci  z  wymaganiami
okre�lonymi w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji  oraz w dokumentacji projektowej i ST. W
czasie kontroli nale�y zwróci� szczególn� uwag� na sprawdzenie:
a) zgodno�ci rodzaju gruntu z okre�lonym w dokumentacji projektowej i ST,
b) zachowania kszta�tu zboczy, zapewniaj�cego ich stateczno��,
c) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zako�czeniu eksploatacji ukopu.

6.4. Sprawdzenie jako�ci wykonania nasypów

6.4.1. Rodzaje bada� i pomiarów

Sprawdzenie  jako�ci  wykonania  nasypów  polega  na  kontrolowaniu  zgodno�ci  z
wymaganiami  okre�lonymi  w punktach 2,3  oraz  5.3  niniejszej  specyfikacji,  w dokumentacji
projektowej i ST.

Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:
α) badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów,
β) badania prawid�owo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu,
χ) badania zag�szczenia nasypu,
δ) pomiary kszta�tu nasypu.
ε) odwodnienie nasypu

6.4.2. Badania przydatno�ci gruntów do budowy nasypów

Badania  przydatno�ci  gruntów  do  budowy  nasypu  powinny  by�  przeprowadzone  na
próbkach  pobranych  z  ka�dej  partii  przeznaczonej  do  wbudowania  w  korpus  ziemny,
pochodz�cej z nowego �ród�a, jednak nie rzadziej ni� jeden raz na 3000 m3. W ka�dym badaniu
nale�y okre�li� nast�puj�ce w�a�ciwo�ci:
− sk�ad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,
− zawarto�� cz��ci organicznych, wg PN-B-04481:1988,
− wilgotno�� naturaln�, wg PN-B-04481:1988,
− wilgotno�� optymaln� i maksymaln� g�sto�� obj�to�ciow� szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481:1988,
− granic� p�ynno�ci, wg PN-B-04481:1988,
− kapilarno�� biern�, wg PN-B-04493:1960,
− wska�nik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
Zakres bada� zostanie okre�lony na etapie budowy przez  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.3. Badania kontrolne prawid�owo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawid�owo�ci wykonania poszczególnych warstw nasypu polegaj� na
sprawdzeniu:
a) prawid�owo�ci rozmieszczenia gruntów o ró�nych w�a�ciwo�ciach w nasypie,
b) odwodnienia ka�dej warstwy,
c) grubo�ci ka�dej warstwy i jej wilgotno�ci przy zag�szczaniu; badania nale�y przeprowadzi�

nie rzadziej ni� jeden raz na 500 m2 warstwy,
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych wed�ug pktu 5.3.3.1,
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e) przestrzegania ogranicze�, dotycz�cych wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.

6.4.4. Sprawdzenie zag�szczenia nasypu oraz pod�o�a nasypu

Sprawdzenie  zag�szczenia  nasypu  oraz  pod�o�a  nasypu  polega  na  skontrolowaniu
zgodno�ci  warto�ci  wska�nika  zag�szczenia  Is lub  stosunku  modu�ów  odkszta�cenia  z
warto�ciami  okre�lonymi  w  pktach  5.3.1.2  i  5.3.4.4.  Do  bie��cej  kontroli  zag�szczenia
dopuszcza si� aparaty izotopowe.

Oznaczenie wska�nika zag�szczenia Is powinno by� przeprowadzone wed�ug normy BN-
77/8931-12, oznaczenie modu�ów odkszta�cenia wed�ug normy PN-S-02205:1998.

Zag�szczenie ka�dej warstwy nale�y kontrolowa� nie rzadziej ni�:
− jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okre�lenia warto�ci Is,
− jeden  raz  w  trzech  punktach  na  2000  m2 warstwy  w  przypadku  okre�lenia  pierwotnego

i wtórnego modu�u odkszta�cenia. Dla korony robót ziemnych wymagany jest modu� wtórny
na poziomie 80MPa oraz stosunek zag�szczenia <2,5

Wyniki  kontroli  zag�szczenia robót Wykonawca powinien wpisywa�  do dokumentów
laboratoryjnych.  Prawid�owo��  zag�szczenia  konkretnej  warstwy  nasypu  lub  pod�o�a  pod
nasypem  powinna  by�  potwierdzona  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego
wpisem w dzienniku budowy.

6.4.5. Pomiary kszta�tu nasypu

Pomiary kszta�tu nasypu obejmuj� kontrol�:
− prawid�owo�ci wykonania skarp,
− szeroko�ci korony korpusu.

Sprawdzenie  prawid�owo�ci  wykonania  skarp  polega  na  skontrolowaniu  zgodno�ci  z
wymaganiami  dotycz�cymi  pochyle�  i  dok�adno�ci  wykonania  skarp,  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, ST oraz w niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie  szeroko�ci  korony  korpusu  polega  na  porównaniu  szeroko�ci  korony
korpusu  na  poziomie  wykonywanej  warstwy nasypu  z  szeroko�ci�  wynikaj�c�  z  wymiarów
geometrycznych korpusu, okre�lonych w dokumentacji projektowej.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.5.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 5.

Tablica 5. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów

1 Pomiar  szeroko�ci
korpusu ziemnego

Pomiar ta�m�,  szablonem, �at�  o d�ugo�ci  3 m i poziomic�  lub
niwelatorem,  w odst�pach  co  200  m na  prostych,  w punktach
g�ównych �uku, co 100 m na �ukach o R  ≥ 100 m co 50 m na
�ukach o R < 100 m oraz w miejscach, które budz� w�tpliwo�ci

2 Pomiar  szeroko�ci  dna
rowów

3 Pomiar  rz�dnych
powierzchni  korpusu
ziemnego

4 Pomiar  pochylenia
skarp

5 Pomiar  równo�ci
powierzchni korpusu

6 Pomiar równo�ci skarp
7 Pomiar  spadku Pomiar  niwelatorem  rz�dnych  w  odst�pach  co  200  m oraz  w
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pod�u�nego
powierzchni  korpusu
lub dna rowu

punktach w�tpliwych

8 Badanie  zag�szczenia
gruntu

Wska�nik  zag�szczenia  okre�la�  dla  ka�dej  u�o�onej  warstwy
lecz nie rzadziej ni� w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.5.2. Szeroko�� korpusu ziemnego

Szeroko�� korpusu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej
ni� ± 10 cm.
6.5.3. Rz�dne korony korpusu ziemnego

Rz�dne korony korpusu ziemnego nie mog�  ró�ni�  si�  od rz�dnych projektowanych o
wi�cej ni� -3 cm lub +1 cm.

6.5.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie mo�e ró�ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10%
warto�ci pochylenia wyra�onego tangensem k�ta.

6.5.5. Równo�� korony korpusu

Nierówno�ci  powierzchni  korpusu  ziemnego  mierzone  �at�  3-metrow�,  nie  mog�
przekracza� 3 cm.

6.5.6. Równo�� skarp

Nierówno�ci skarp, mierzone �at� 3-metrow�, nie mog� przekracza� ± 10 cm.

6.5.7. Spadek pod�u�ny korony korpusu lub dna rowu

Spadek  pod�u�ny  powierzchni  korpusu  ziemnego  lub  dna  rowu,  sprawdzony  przez
pomiar  niwelatorem  rz�dnych  wysoko�ciowych,  nie  mo�e  dawa�  ró�nic,  w  stosunku  do
rz�dnych projektowanych, wi�kszych ni� -3 cm lub +1 cm.

6.5.8. Zag�szczenie gruntu

Wska�nik  zag�szczenia  gruntu  okre�lony  zgodnie  z  BN-77/8931-12  powinien  by�
zgodny z za�o�onym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie
mo�na okre�li�  wska�nika zag�szczenia nale�y okre�li�  wska�nik odkszta�cenia I0,  zgodnie z
norm� PN-S-02205:1998.

6.4. Sprawdzenie jako�ci wykonania odk!adu

Sprawdzenie  wykonania  odk�adu  polega  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  z  wymaganiami
okre�lonymi w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST.

Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:
a) prawid�owo�� usytuowania i kszta�t geometryczny odk�adu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) w�a�ciwe zagospodarowanie (rekultywacj�) odk�adu.

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materia�y  nie  spe�niaj�ce  wymaga�  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji, zostan� odrzucone. Je�li materia�y nie spe�niaj�ce wymaga�  zostan�  wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca
wymieni je na w�a�ciwe, na w�asny koszt.

�Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowo�ci Roztoka�.

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

71



                      SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 02.00.00.  Roboty ziemne                           

Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5
i 6 specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m3 (metr sze�cienny).
Obj�to�� ukopu i dokopu b�dzie ustalona w metrach sze�ciennych jako ró�nica ogólnej

obj�to�ci  nasypów  i  ogólnej  obj�to�ci  wykopów,  pomniejszonej  o  obj�to��  gruntów
nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzgl�dnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego
stosunku obj�to�ci gruntu w stanie rodzimym do obj�to�ci w nasypie.

Obj�to��  nasypów  b�dzie  ustalona  w  metrach  sze�ciennych  na  podstawie  oblicze�  z
przekrojów  poprzecznych,  w  oparciu  o  poziom  gruntu  rodzimego  lub  poziom  gruntu  po
usuni�ciu warstw gruntów nieprzydatnych.

Obj�to�� odk�adu b�dzie okre�lona w metrach sze�ciennych na podstawie obmiaru jako
ró�nica  obj�to�ci  wykopów,  powi�kszonej  o  obj�to��  ukopów  i  obj�to�ci  nasypów,  z
uwzgl�dnieniem spulchnienia gruntu i zastrze�e� sformu�owanych w punkcie 5.4.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8.

Roboty  ziemne  uznaje  si�  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�,  ST  i
wymaganiami  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  je�eli  wszystkie  pomiary  i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da�y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P!ATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci

Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  p�atno�ci  podano  w  ST  D-00.00.00
�Wymagania ogólne� pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zasady p�atno�ci  zosta�y okre�lone w dokumentach  kontraktowych  zawartych  mi�dzy
Zamawiaj�cym a Wykonawc�.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podzia� i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia � Terminologia
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modu�u odkszta�cenia nawierzchni

podatnych i pod�o�a przez obci��enie p�yt�
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.
11. Instrukcja bada� pod�o�a gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa

1998.
12. Katalog typowych konstrukcji  nawierzchni podatnych i pó�sztywnych,  IBDiM, Warszawa

1997.
13.  Wytyczne  wzmacniania  pod�o�a  gruntowego  w  budownictwie  drogowym,  IBDiM,

Warszawa 2002.
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-02.04.01.

WZMOCNIENIE POD�O�A
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i
odbioru robót zwi�zanych  ze wzmocnieniem pod�o�a pod konstrukcj�  nawierzchni miejscach
poszerzenia  jezdni  zwi�zanych  z  przebudow�  drogi  gminnej  w  miejscowo�ci  Roztoka  na
d�ugo�ci ok. 596mb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres Robót obj�tych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz�  zasad  wykonania  wzmocnienia
s�abego pod�o�a pod konstrukcj� nawierzchni jezdni i zjazdów.
Wyró�niono nast�puj�ce rodzaje wzmocnienia: 

- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa o gr. 15 cm.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy zag�szczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, która po osi�gni�ciu w�a�ciwej wytrzyma�o�ci na �ciskanie, 
stanowi fragment no�nej cz��ci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 
równie� dodatków ulepszaj�cych, np. popio�ów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w 
optymalnych ilo�ciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zag�szczona i 
stwardnia�a w wyniku uko�czenia procesu wi�zania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a 
w razie potrzeby dodatków ulepszaj�cych, np. popio�ów lotnych lub chlorku wapniowego, 
dobranych w optymalnych ilo�ciach, zag�szczona i stwardnia�a w wyniku uko�czenia procesu 
wi�zania cementu.

1.4.5. Pod�o�e gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zag�szczonej mieszanki 
cementowo-gruntowej, na której uk�adana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozosta�e okre�lenia s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4.

2. MATERIA!Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materia�ów

Ogólne wymagania dotycz�ce materia�ów, ich pozyskiwania i sk�adowania,  podano w ST D-
00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 2.

2.2. Cement

- Nale�y stosowa� cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701, portlandzki z dodatkami wg
PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701.

- Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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- Tablica 1. W�a�ciwo�ci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701

W�a�ciwo�ci Klasa cementu

Wytrzyma�o�� na �ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej ni�:
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

16
16
16

Wytrzyma�o�� na �ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej ni�: 32,5

Czas wi�zania:
- pocz�tek wi�zania, najwcze�niej po up�ywie, min.
- koniec wi�zania, najpó�niej po up�ywie, h

60
12

Sta�o�� obj�to�ci, mm, nie wi�cej ni� 10

Badania cementu nale�y wykona� zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie cementu powinno odbywa� si� zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu b�dzie d�u�szy od trzech miesi�cy, mo�na go 
stosowa� za zgod� In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania 
laboratoryjne wyka�� jego przydatno�� do robót.

2.3. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mo�na stosowa� piaski, mieszanki i �wiry albo mieszank� tych
kruszyw, spe�niaj�ce wymagania podane w tablicy 2.

Kruszywo mo�na uzna� za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki bada�
laboratoryjnych  wyka��,  �e  wytrzyma�o��  na  �ciskanie  i  mrozoodporno��  próbek  kruszywa
stabilizowanego b�d�  zgodne z wymaganiami okre�lonymi w p. 2.7.

�Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowo�ci Roztoka�.

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

77



                      SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 02.00.00.  Roboty ziemne                           

Tablica 2. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem 

 Lp. W�a�ciwo�ci Wymagania Badania wed�ug

1 Uziarnienie
α) ziarn  pozostaj�cych  na sicie   #  2  mm,   %,

nie mniej ni�:
β) ziarn  przechodz�cych  przez  sito  0,075  mm,

%, nie wi�cej ni�:

30

15

PN-B-06714-15

2 Zawarto�� cz��ci organicznych, barwa cieczy nad
kruszywem nie ciemniejsza ni�:

wzorcowa PN-B-06714-26

3 Zawarto�� zanieczyszcze� obcych, %, nie wi�cej 
ni�:

0,5 PN-B-06714-12

4 Zawarto�� siarczanów, w przeliczeniu na SO3,      
%, poni�ej:

1 PN-B-06714-28

Je�eli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpo�rednio
po  dostarczeniu  na  budow�  i  zachodzi  potrzeba  jego  okresowego  sk�adowania  na  terenie
budowy, to powinno by� ono sk�adowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym
placu, w warunkach zabezpieczaj�cych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem ró�nych
rodzajów kruszyw.

2.5. Woda

Woda  stosowana  do  stabilizacji  gruntu  lub  kruszywa  cementem  i  ewentualnie  do
piel�gnacji  wykonanej  warstwy powinna odpowiada�  wymaganiom PN-B-32250.  Bez  bada�
laboratoryjnych mo�na stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. Gdy woda pochodzi z w�tpliwych
�róde� nie mo�e by� u�yta do momentu jej przebadania, zgodnie z wy�ej podan� norm� lub do
momentu  porównania  wyników  wytrzyma�o�ci  na  �ciskanie  próbek  gruntowo-cementowych
wykonanych  z  wod�  w�tpliw�  i  z  wod�  wodoci�gow�.  Brak  ró�nic  potwierdza  przydatno��
wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszaj�ce

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje si�
nast�puj�ce dodatki ulepszaj�ce:
d) wapno wg PN-B-30020,
e) popio�y lotne wg PN-S-96035,
f) chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

Za  zgod�  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  mog�  by�  stosowane  inne
dodatki o sprawdzonym dzia�aniu, posiadaj�ce aprobat�  techniczn� wydan�  przez uprawnion�
jednostk�.
2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zale�no�ci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzyma�o��
gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012, powinna spe�nia� wymagania 
okre�lone w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczegól-
                 nych warstw podbudowy i ulepszonego pod�o�a

Lp.
Rodzaj warstwy w konstrukcji

nawierzchni drogowej
Wytrzyma�o�� na
�ciskanie próbek

nasyconych wod� (MPa)

Wska�nik
mrozo-

odporno�ci

po 7
dniach

po 28 dniach

1 Warstwa kruszywa naturalnego 
stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa

od 1,0
do 1,6

od 1,5
do 2,5

0,6

2 Warstwa kruszywa naturalnego 
stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa

- od 0,5 do 1,5 0,6

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne�
pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania robót

Wykonawca  przyst�puj�cy  do  wykonania  warstwy  wzmacniaj�cej  stabilizowanej
spoiwami powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
- mieszarek stacjonarnych i niestacjonarnych,
- uk�adarek, koparek, równiarek do rozk�adania mieszanki,
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania,
-  zag�szczarek  p�ytowych,  ubijaków  mechanicznych  lub  ma�ych  walców  wibracyjnych  do
zag�szczania w miejscach trudnodost�pnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne�
pkt 4.
4.2. Transport materia!ów

Mieszank� kruszywowo-spoiwow� mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu, w
sposób  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  rozsegregowaniem  i  wysuszeniem  lub
nadmiernym  zawilgoceniem.

Transport pozosta�ych materia�ów powinien odbywa� si� zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5.
5.2. Warunki przyst�pienia do robót

Warstwa  wzmacniajaca  z  kruszywa  stabilizowanego  cementem  nie  mo�e  by�
wykonywana  wtedy,  gdy  pod�o�e  jest  zamarzni�te  i  podczas  opadów  deszczu.  Nie  nale�y
rozpoczyna�  stabilizacji  kruszywa  cementem,  je�eli  prognozy  meteorologiczne  wskazuj�  na
mo�liwy spadek temperatury poni�ej 5oC w czasie najbli�szych 7 dni.
5.3. Przygotowanie pod!o	a
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Pod�o�e gruntowe powinno by�  przygotowane zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w
ST  D-04.01.01  �Koryto  wraz  z  profilowaniem  i  zag�szczeniem  pod�o�a�  i  ST  D-02.00.00
�Roboty ziemne�.

Paliki lub szpilki do prawid�owego ukszta�towania podbudowy powinny by�  wcze�niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoleg�ych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rozmieszczenie  palików lub  szpilek  powinno  umo�liwia�  naci�gni�cie  sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m.

Je�eli  warstwa  mieszanki  gruntu  lub  kruszywa  ze  spoiwami  hydraulicznymi  ma  by�
uk�adana w prowadnicach, to po wytyczeniu warstwy wzmacniaj�cej nale�y ustawi� na pod�o�u
prowadnice w taki sposób, aby wyznacza�y one �ci�le linie kraw�dzi uk�adanej warstwy  wed�ug
dokumentacji  projektowej.  Wysoko��  prowadnic  powinna  odpowiada�  grubo�ci  warstwy
mieszanki  kruszywa  ze  spoiwami  hydraulicznymi,  w  stanie  niezag�szczonym.  Prowadnice
powinny by�  ustawione stabilnie,  w sposób wykluczaj�cy ich przesuwanie si�  pod wp�ywem
oddzia�ywania maszyn u�ytych do wykonania warstwy.
5.4. Sk�ad mieszanki cementowo-kruszywowej

Zawarto�� cementu w mieszance nie mo�e przekracza� warto�ci podanych w tablicy 4.
Zaleca si� taki dobór mieszanki, aby spe�ni� wymagania wytrzyma�o�ciowe okre�lone w p. 2.7,
przy jak najmniejszej zawarto�ci cementu.

Tablica 4. Maksymalna zawarto�� cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w
                 mieszance kruszywa stabilizowanego cementem dla poszczególnych warstw
                podbudowy i ulepszonego pod�o�a

Lp. Kategoria
Maksymalna zawarto�� cementu, % w stosunku do masy

suchego gruntu lub kruszywa

ruchu podbudowa
zasadnicza

podbudowa
pomocnicza

ulepszone
pod�o�e

1 KR 2  
do  KR 
6

- 6 8

2 KR 1 8 10 10

Zawarto�� wody w mieszance powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej
wed�ug  normalnej  próby  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481 [2],  z  tolerancj�  +10%,  -20% jej
warto�ci.

Zaprojektowany  sk�ad  mieszanki  powinien  zapewnia�  otrzymanie  w  czasie  budowy
w�a�ciwo�ci  gruntu  lub  kruszywa  stabilizowanego  cementem  zgodnych  z  wymaganiami
okre�lonymi w tablicy 3.
5.5. Stabilizacja metod� mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sk�adniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszaj�ce, powinny by�  dozowane w
ilo�ci okre�lonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by� wyposa�ona w
urz�dzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz obj�to�ciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by� krótszy od 1 minuty, o ile
krótszy  czas  mieszania  nie  zostanie  dozwolony  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego  po  wst�pnych  próbach.  W  mieszarkach  typu  ci�g�ego  pr�dko��  podawania
materia�ów  powinna  by�  ustalona  i  na  bie��co  kontrolowana  w  taki  sposób,  aby  zapewni�
jednorodno�� mieszanki.

Wilgotno�� mieszanki powinna odpowiada�  wilgotno�ci optymalnej  z tolerancj�  +10%
i -20% jej warto�ci.
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Przed u�o�eniem mieszanki nale�y ustawi� prowadnice i pod�o�e zwil�y� wod�.
Mieszanka  dowieziona  z  wytwórni  powinna  by�  uk�adana  przy  pomocy  uk�adarek,

równiarek, koparek. Grubo�� uk�adania mieszanki powinna by�  taka, aby zapewni� uzyskanie
wymaganej grubo�ci warstwy po zag�szczeniu.

Przed zag�szczeniem warstwa powinna by�  wyprofilowana do wymaganych rz�dnych,
spadków pod�u�nych i poprzecznych. Przy u�yciu równiarek do rozk�adania mieszanki nale�y
wykorzysta� prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równo�ci profilu warstwy. Od u�ycia
prowadnic mo�na odst�pi� przy zastosowaniu technologii gwarantuj�cej odpowiedni� równo��
warstwy,  po  uzyskaniu  zgody  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.  Po
wyprofilowaniu nale�y natychmiast przyst�pi� do zag�szczania warstwy.
5.6. Grubo�� warstwy

Projektowana  grubo��  warstwy wzmocnienia  pod�o�a  z  kruszywa  stabilizowanego
cementem wynosi: 
− 15 cm dla Rm=2,5 MPa,

Wykonawca  ma  prawo  za  zgod�     Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  wykona�
stabilizacj�  kruszywa  naturalnego  metod�  mieszania  na  miejscu  pod  warunkiem  uzyskania
wymaganych cech geometrycznych oraz wytrzyma�o�ciowych podbudowy.

5.7. Zag�szczanie

Zag�szczanie  warstwy  kruszywa  stabilizowanego  cementem  nale�y  prowadzi�  przy
u�yciu walców g�adkich, wibracyjnych lub ogumionych lub zag�szczarek.

Zag�szczanie warstwy wzmacniaj�cej o przekroju daszkowym powinno rozpocz�� si� od
kraw�dzi  i  przesuwa�  pasami pod�u�nymi,  cz��ciowo nak�adaj�cymi  si�  w stron�  osi  jezdni.
Zag�szczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocz�� si� od ni�ej
po�o�onej  kraw�dzi  i  przesuwa�  pasami pod�u�nymi,  cz��ciowo nak�adaj�cymi  si�,  w stron�
wy�ej  po�o�onej  kraw�dzi.  Pojawiaj�ce  si�  w  czasie  zag�szczania  zani�enia,  ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, musz� by� natychmiast naprawiane przez wymian� mieszanki
na pe�n� g��boko��, wyrównanie i ponowne zag�szczenie. Powierzchnia zag�szczonej warstwy
powinna mie� prawid�owy przekrój poprzeczny i jednolity wygl�d.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zag�szczania
i  obróbki  powierzchniowej  musz�  by�  zako�czone przed  up�ywem dwóch godzin  od  chwili
dodania wody do mieszanki.

Zag�szczanie  nale�y  kontynuowa�  do  osi�gni�cia  wska�nika  zag�szczenia  mieszanki
okre�lonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i ST.

Specjaln�  uwag�  nale�y  po�wi�ci�  zag�szczeniu  mieszanki  w  s�siedztwie  spoin
roboczych pod�u�nych i poprzecznych oraz wszelkich urz�dze� obcych.

Wszelkie  miejsca  lu�ne,  rozsegregowane,  sp�kane  podczas  zag�szczania  lub  w  inny
sposób wadliwe, musz� by� naprawione przez zerwanie warstwy na pe�n� grubo��, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim sk�adzie i ponowne zag�szczenie. Roboty te s� wykonywane na
koszt Wykonawcy.

5.8. Spoiny robocze

W miar�  mo�liwo�ci  nale�y unika�  pod�u�nych  spoin roboczych,  poprzez  wykonanie
warstwy na ca�ej szeroko�ci.

Je�li  jest  to  niemo�liwe,  przy  warstwie  wykonywanej  w  prowadnicach,  przed
wykonaniem kolejnego pasa  nale�y pionow�  kraw�d�  wykonanego pasa zwil�y�  wod�.  Przy
warstwie wykonanej bez prowadnic w u�o�onej i zag�szczonej mieszance, nale�y niezw�ocznie
obci��  pionow�  kraw�d�.  Po zwil�eniu jej  wod�  nale�y wbudowa�  kolejny pas.  W podobny
sposób  nale�y  wykona�  poprzeczn�  spoin�  robocz�  na  po��czeniu  dzia�ek  roboczych.  Od
obci�cia pionowej kraw�dzi w wykonanej mieszance mo�na odst�pi� wtedy, gdy czas pomi�dzy

�Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowo�ci Roztoka�.

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

81



                      SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 02.00.00.  Roboty ziemne                           

zako�czeniem zag�szczania jednego pasa,  a rozpocz�ciem wbudowania s�siedniego pasa,  nie
przekracza 60 minut.

Je�eli  w  ni�ej  po�o�onej  warstwie  wyst�puj�  spoiny  robocze,  to  spoiny  w  warstwie
le��cej  wy�ej  powinny  by�  wzgl�dem  nich  przesuni�te  o  co  najmniej  30  cm  dla  spoiny
pod�u�nej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.9. Piel�gnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Piel�gnacja powinna by� przeprowadzona wed�ug jednego z nast�puj�cych sposobów:
a) skropienie warstwy emulsj� asfaltow� w ilo�ci od 0,5 do 1,0 kg/m2,
b)  skropienie  specjalnymi  preparatami  pow�okotwórczymi  posiadaj�cymi  aprobat�  techniczn�

wydan�  przez  uprawnion�  jednostk�,  po  uprzednim  zaakceptowaniu  ich  u�ycia  przez
In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wod� w ci�gu dnia, w czasie
co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczaln� foli� z tworzywa sztucznego, u�o�on� na zak�ad o
szeroko�ci   co najmniej  30 cm i zabezpieczon�  przed zerwaniem z powierzchni warstwy
przez wiatr,

e)  przykrycie  warstw�  piasku  lub  grubej  w�ókniny technicznej  i  utrzymywanie  jej  w  stanie
wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni.

Inne  sposoby  piel�gnacji,  zaproponowane  przez  Wykonawc�  i  inne  materia�y
przeznaczone  do  piel�gnacji  mog�  by�  zastosowane  po  uzyskaniu  akceptacji  In�yniera  /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nie nale�y dopuszcza� �adnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7
dni po wykonaniu.  Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny mo�e odbywa� si� wy��cznie
za zgod� In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.10. Odcinek próbny

Je�eli  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  uzna  za  konieczne  wykonanie
odcinka próbnego,  to co najmniej na 3 dni przed rozpocz�ciem robót, Wykonawca powinien
wykona� odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy sprz�t budowlany do spulchnienia, mieszania, rozk�adania i zag�szczania  jest

w�a�ciwy,
- okre�lenia grubo�ci warstwy materia�u w stanie lu�nym,  koniecznej do uzyskania wymaganej

grubo�ci warstwy po zag�szczeniu,
-  okre�lenia  potrzebnej  liczby  przej��  walców  do  uzyskania  wymaganego  wska�nika

zag�szczenia warstwy.
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien u�y�  materia�ów oraz sprz�tu takich, jakie b�d�
stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi� od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In�yniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca  mo�e  przyst�pi�  do  wykonywania  podbudowy  po  zaakceptowaniu  odcinka
próbnego przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.11. Utrzymanie warstwy wzmacniaj�cej

Warstwa wzmacniaj�ca po wykonaniu, a przed u�o�eniem nast�pnej warstwy, powinna
by�  utrzymywana  w  dobrym  stanie.   Je�eli  Wykonawca  b�dzie  wykorzystywa�,  za  zgod�
In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  gotow�  warstw�  wzmacniaj�c�  do  ruchu
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budowlanego, to jest obowi�zany naprawi� wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynik�ych z niew�a�ciwego utrzymania warstwy obci��a Wykonawc� robót. 

Wykonawca  jest  zobowi�zany  do  przeprowadzenia  bie��cych  napraw  ulepszonego
pod�o�a  uszkodzonych wskutek oddzia�ywania czynników atmosferycznych, takich jak opady
deszczu i �niegu oraz mróz.

Wykonawca  jest  zobowi�zany  wstrzyma�  ruch  budowlany  po  okresie  intensywnych
opadów deszczu, je�eli wyst�pi mo�liwo�� uszkodzenia podbudowy.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna by� przykryta przed zim�
warstw� nawierzchni lub zabezpieczona przed niszcz�cym dzia�aniem czynników 
atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera / Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt
6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania spoiw, kruszyw i
gruntów  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi�  wyniki tych bada�  In�ynierowi /
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�stotliwo��  oraz  zakres  bada�   i  pomiarów  w  czasie  wykonywania  warstwy
wzmacniaj�cej stabilizowanej spoiwami  podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Cz�stotliwo�� bada� i pomiarów

Cz�stotliwo�� bada�

Lp. Wyszczególnienie bada� Minimalna liczba
bada� na dziennej
dzia�ce roboczej

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy  
przypadaj�ca
na jedno badanie

1 Uziarnienie mieszanki kruszywa

2 600 m22 Wilgotno��  mieszanki  kruszywa  ze
spoiwem

3 Zag�szczenie warstwy

4 Grubo�� podbudowy 3 400 m2

5 Wytrzyma�o�� na �ciskanie
7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 

dla Rm=2,5 MPa                6 próbek 400 m2

6 Mrozoodporno�� przy projektowaniu i w przypadkach
w�tpliwych

7

Badanie spoiwa:
cementu,

przy  projektowaniu  sk�adu  mieszanki  i
przy ka�dej zmianie

8 Badanie wody dla ka�dego w�tpliwego �ród�a

9 Badanie w�a�ciwo�ci kruszywa
dla ka�dej partii i przy ka�dej zmianie

rodzaju kruszywa

Zakres bada� nale�y ustali� z    Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed wykonaniem robót.

6.3.2. Uziarnienie kruszywa

Próbki  do  bada�  nale�y  pobiera�  z  mieszarek  przed  podaniem  spoiwa.  Uziarnienie
kruszywa powinno by� zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.3. Wilgotno�� mieszanki kruszywa z cementem

Wilgotno��  mieszanki  powinna  by�  równa  wilgotno�ci  optymalnej,  okre�lonej  w
projekcie sk�adu tej mieszanki, z tolerancj� +10% -20% jej warto�ci.

6.3.4. Zag�szczenie warstwy

Mieszanka  powinna  by�  zag�szczana  do  osi�gni�cia  wska�nika  zag�szczenia  nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.5. Grubo�� warstwy

Grubo��  warstwy  nale�y mierzy�  bezpo�rednio  po  jej  zag�szczeniu  w  odleg�o�ci  co
najmniej 0,5 m od kraw�dzi. Grubo�� warstwy nie mo�e ró�ni� si� od projektowanej o wi�cej
ni� ± 1 cm.

6.3.6. Wytrzyma�o�� na �ciskanie

Wytrzyma�o�� na �ciskanie okre�la si� na próbkach walcowych o �rednicy i wysoko�ci
8 cm. Próbki  do bada�  nale�y pobiera�  z  miejsc wybranych  losowo, w warstwie roz�o�onej
przed jej zag�szczeniem. Próbki w ilo�ci 6 sztuk nale�y formowa� i przechowywa�  zgodnie z
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normami  dotycz�cymi  poszczególnych  rodzajów  stabilizacji  spoiwami.  Trzy  próbki  nale�y
bada� po 7 dniach oraz nast�pne 3 próbki po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzyma�o�ci
na �ciskanie powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotycz�cych warstwy wz.

Zakres bada� nale�y ustali� z    Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed wykonaniem robót.

6.3.7. Mrozoodporno��

Wska�nik mrozoodporno�ci okre�lany przez spadek wytrzyma�o�ci na �ciskanie próbek
poddawanych cyklom zamra�ania i odmra�ania powinien by� zgodny z wymaganiami podanymi
w ST dotycz�cych podbudowy.

6.3.8. Badanie spoiwa

Dla ka�dej dostawy cementu, Wykonawca powinien okre�li� w�a�ciwo�ci podane w ST
dotycz�cych podbudowy.

6.3.9. Badanie wody

W przypadkach w�tpliwych nale�y przeprowadzi� badania wody wg PN-B-32250.

6.3.10. Badanie w�a�ciwo�ci kruszywa

W�a�ciwo�ci kruszywa nale�y bada� przy ka�dej zmianie rodzaju kruszywa. W�a�ciwo�ci
powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotycz�cych warstwy wzmacniaj�cej.

6.4.  Wymagania  dotycz�ce  cech  geometrycznych  i  wytrzyma!o�ciowych  warstwy
wzmacniajacej stabilizowanej spoiwami

        

6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i  pomiarów

 Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów dotycz�cych cech geometrycznych  podaje
tablica 6.

Tablica 6. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i  pomiarów warstwy

Lp. Wyszczególnienie bada� i
pomiarów

Minimalna cz�stotliwo��
bada� i  pomiarów

1 Szeroko�� 10 razy na 1 km

2 Równo�� pod�u�na w sposób ci�g�y planografem albo co 20 m �at� na 
ka�dym pasie ruchu

3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rz�dne wysoko�ciowe
co 100 m

6 Ukszta�towanie osi w planie*)

7 Grubo�� warstwy w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta�towania osi w planie nale�y wykona� w 
punktach g�ównych �uków poziomych.

Zakres bada� nale�y ustali� z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed wykonaniem robót.

6.4.2. Szeroko�� warstwy

Szeroko�� warstwy wzmacniajacej nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o 
wi�cej ni� +10 cm, -5 cm.
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6.4.3. Równo�� warstwy

Nierówno�ci  pod�u�ne  warstwy  wzmacniaj�cej  nale�y  mierzy�  4-metrow�  �at�  lub
planografem, zgodnie z norm� BN-68/8931-04. 
Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� �at�. 
Nierówno�ci nie powinny  przekracza� 15 mm.
Zakres bada� nale�y ustali� z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed wykonaniem robót.

6.4.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z tolerancj� ± 0,5 %.

6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe 

Ró�nice  pomi�dzy  rz�dnymi  wykonanej  warstwy  a  rz�dnymi  projektowanymi  nie
powinny przekracza� + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukszta�towanie osi warstwy

O�  ulepszonego  pod�o�a  w  planie  nie  mo�e  by�  przesuni�ta  w  stosunku  do  osi
projektowanej o wi�cej ni� ± 5 cm.

6.4.7. Grubo�� warstwy

Grubo�� ulepszonego pod�oza nie mo�e ró�ni� si� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni�
+10%, -15%.

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
        

6.5.1. Niew�a�ciwe cechy geometryczne warstwy

Je�eli po wykonaniu bada� na stwardnia�ej warstwie ulepszonego pod�o�a stwierdzi si�,
�e  odchylenia  cech  geometrycznych  przekraczaj�  wielko�ci  okre�lone  w  p.  6.4,  to  warstwa
zostanie zerwana na ca�� grubo�� i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza si�
inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez
In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Je�eli szeroko�� warstwy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien poszerzy� warstw�
przez zerwanie warstwy na pe�n� grubo�� do po�owy szeroko�ci pasa ruchu i wbudowanie nowej
mieszanki.

Nie dopuszcza si� mieszania sk�adników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca
wykona na w�asny koszt.

6.5.2. Niew�a�ciwa grubo�� warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci Wykonawca wykona
napraw� warstwy przez zerwanie wykonanej warstwy, usuni�cie zerwanego materia�u i ponowne
wykonanie  warstwy  o  odpowiednich  w�a�ciwo�ciach  i  o  wymaganej  grubo�ci.  Roboty  te
Wykonawca wykona na w�asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast�pi ponowny pomiar i ocena
grubo�ci warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niew�a�ciwa wytrzyma�o�� ulepszonego pod�o�a

Je�eli wytrzyma�o�� �rednia próbek b�dzie mniejsza od dolnej granicy okre�lonej w ST
dla  warstwy  ulepszonego  pod�o�a,  to  warstwa  wadliwie  wykonana  zostanie  zerwana  i
wymieniona na now� o odpowiednich w�a�ciwo�ciach na koszt Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk�  obmiarow�  jest   m2 (metr  kwadratowy)  warstwy  wzmocnienia  z  kruszyw
stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8.
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera /

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  je�eli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 da�y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P!ATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci

Ogólne  ustalenia  dotycz�ce  podstawy  p�atno�ci  podano  w  ST  D-M-00.00.00
�Wymagania ogólne� pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena  wykonania  1  m2 wzmocnienia  pod�o�a  gruntowego  z  kruszyw  stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- dostarczenie materia�ów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
-  dostarczenie,  ustawienie,  rozebranie  i  odwiezienie  prowadnic  oraz  innych  materia�ów  i

urz�dze� pomocniczych,
- roz�o�enie i zag�szczenie mieszanki,
- piel�gnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1. Normy

1. PN-EN-196-1:1996 Metody bada� cementu. Oznaczenie wytrzyma�o�ci
2. PN-EN-196-3:1996 Metody  bada�  cementu.  Oznaczenie  czasu  wi�zania  i  sta�o�ci

obj�to�ci
3. PN-EN-197-1:2002 Cement.  Cz���  1:  Sk�ad,  wymagania  i  kryteria  zgodno�ci

dotycz�ce cementu powszechnego u�ytku
4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
5. PN-B-06714-28 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawarto�ci  siarki

metod� bromow�
6. PN-B-32250      Materia�y budowlane. Woda do betonu i zapraw
7. PN-S-06012 Drogi  samochodowe.  Podbudowa  i  ulepszone  pod�o�e  z  gruntu

stabilizowanego cementem
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego

�Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowo�ci Roztoka�.

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

87



                      SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 02.00.00.  Roboty ziemne                           

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i
�at�

10. BN-77/8931-12     Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE

D-04.00.00.

PODBUDOWY
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-04.01.01.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

 I ZAG�SZCZENIEM POD�O�A
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce
wykonania  i  odbioru  robót  zwi�zanych  z  wykonywaniem  koryta  wraz  z  profilowaniem  i
zag�szczaniem pod�o�a gruntowego  przy przebudowie drogi gminnej w miejscowo�ci Roztoka
na d�ugo�ci ok. 569mb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do u�o�enia konstrukcji nawierzchni. 

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt
1.5.

2. MATERIA!Y
Nie wyst�puj�.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne�
pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania robót

Wykonawca  przyst�puj�cy  do  wykonania  koryta  i  profilowania  pod�o�a  powinien
wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
1. równiarek  lub  spycharek  uniwersalnych  z  uko�nie  ustawianym  lemieszem;  In�ynier  /

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo�e dopu�ci� wykonanie koryta i profilowanie pod�o�a z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

2. koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu w�skich koryt),
3. walców statycznych, wibracyjnych lub p�yt wibracyjnych.

Stosowany sprz�t nie mo�e spowodowa� niekorzystnego wp�ywu na w�a�ciwo�ci gruntu
pod�o�a.

Roboty trudne do wykonania sprz�tem mechanicznym mog� by� wykonywane r�cznie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne�
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5.

5.2. Warunki przyst�pienia do robót

Wykonawca powinien przyst�pi� do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczenia
pod�o�a  bezpo�rednio  przed  rozpocz�ciem  robót  zwi�zanych  z  wykonaniem  warstw
nawierzchni. Wcze�niejsze przyst�pienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag�szczania
pod�o�a, jest  mo�liwe wy��cznie za zgod�  In�yniera  / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym  korycie  oraz  po  wyprofilowanym  i  zag�szczonym  pod�o�u nie  mo�e
odbywa�  si�  ruch  budowlany,  niezwi�zany  bezpo�rednio  z  wykonaniem  pierwszej  warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawid�owego ukszta�towania koryta w planie i profilu powinny by�
wcze�niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nale�y ustawia� w osi drogi i w rz�dach równoleg�ych do osi drogi lub
w  inny  sposób  zaakceptowany  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umo�liwia� naci�gni�cie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 metrów.

Rodzaj  sprz�tu, a w szczególno�ci  jego moc nale�y dostosowa�  do rodzaju gruntu,  w
którym prowadzone s� roboty i do trudno�ci jego odspojenia. 

Koryto  mo�na wykonywa�  r�cznie,  gdy jego  szeroko��  nie  pozwala  na  zastosowanie
maszyn,  na  przyk�ad  na  poszerzeniach  lub  w  przypadku  robót  o  ma�ym  zakresie.  Sposób
wykonania musi by� zaakceptowany przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by�  wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk�ad w
miejsce wskazane przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Profilowanie i zag�szczenie pod�o�a nale�y wykona� zgodnie z zasadami okre�lonymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zag�szczanie pod!o�a

Przed przyst�pieniem do profilowania pod�o�e powinno by�  oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze�.

Po  oczyszczeniu  powierzchni  pod�o�a  nale�y sprawdzi�,  czy  istniej�ce  rz�dne  terenu
umo�liwiaj�  uzyskanie  po profilowaniu zaprojektowanych rz�dnych  pod�o�a.  Zaleca  si�,  aby
rz�dne terenu przed profilowaniem by�y o co najmniej 5 cm wy�sze ni�  projektowane rz�dne
pod�o�a.

Je�eli powy�szy warunek nie jest spe�niony i wyst�puj�  zani�enia poziomu w pod�o�u
przewidzianym  do  profilowania,  Wykonawca  powinien  spulchni�  pod�o�e  na  g��boko��
zaakceptowan� przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dowie�� dodatkowy grunt
spe�niaj�cy  wymagania  obowi�zuj�ce  dla  górnej  strefy  korpusu,  w  ilo�ci  koniecznej  do
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uzyskania wymaganych rz�dnych wysoko�ciowych i zag��ci�  warstw�  do uzyskania warto�ci
wska�nika zag�szczenia, okre�lonych w tablicy 1.

Do  profilowania  pod�o�a  nale�y  stosowa�  równiarki.  �ci�ty  grunt  powinien  by�
wykorzystany  w  robotach  ziemnych  lub  w  inny  sposób  zaakceptowany  przez  In�yniera  /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Bezpo�rednio  po  profilowaniu  pod�o�a  nale�y  przyst�pi�  do  jego  zag�szczania.
Zag�szczanie  pod�o�a  nale�y  kontynuowa�  do  osi�gni�cia  wska�nika  zag�szczenia  nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wska�nik zag�szczenia nale�y okre�la�  zgodnie z BN-
77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto�ci wska�nika zag�szczenia pod�o�a (Is)

Strefa
korpusu

Minimalna warto�� Is dla:
Drogi KR3 � KR6 Drogi KR1, KR2

Górna warstwa o grubo�ci 20 cm 1,03 1,00
Na g��boko�ci od 20 do 50 cm od 
powierzchni pod�o�a 1,00 0,97

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materia�  tworz�cy  pod�o�e  uniemo�liwia
przeprowadzenie  badania  zag�szczenia,  kontrol�  zag�szczenia  nale�y  oprze�  na  metodzie
obci��e� p�ytowych. Nale�y okre�li� pierwotny i wtórny modu� odkszta�cenia pod�o�a wed�ug
BN-64/8931-02.  Stosunek  wtórnego  i  pierwotnego  modu�u  odkszta�cenia  nie  powinien
przekracza� 2,2.

Wilgotno��  gruntu  pod�o�a  podczas  zag�szczania  powinna  by�  równa  wilgotno�ci
optymalnej z tolerancj� od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag�szczonego pod!o�a

Pod�o�e  (koryto)  po  wyprofilowaniu  i  zag�szczeniu  powinno  by�  utrzymywane  w
dobrym stanie.

Je�eli po wykonaniu robót zwi�zanych z profilowaniem i zag�szczeniem pod�o�a nast�pi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst�pi natychmiast do uk�adania warstw nawierzchni,
to  powinien  on  zabezpieczy�  pod�o�e  przed  nadmiernym  zawilgoceniem,  na  przyk�ad  przez
roz�o�enie  folii  lub  w  inny  sposób  zaakceptowany  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

Je�eli  wyprofilowane i  zag�szczone pod�o�e uleg�o nadmiernemu zawilgoceniu,  to  do
uk�adania kolejnej warstwy mo�na przyst�pi� dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu pod�o�a  / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie
zaleci  wykonanie  niezb�dnych  napraw.  Je�eli  zawilgocenie  nast�pi�o  wskutek  zaniedbania
Wykonawcy, to napraw� wykona on na w�asny koszt.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt
6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�stotliwo��  oraz  zakres  bada�  i  pomiarów  dotycz�cych  cech  geometrycznych  i
zag�szczenia koryta i wyprofilowanego pod�o�a podaje tablica 2.
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Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego 
pod�o�a

Lp. Wyszczególnienie
bada�

i pomiarów

Minimalna cz�stotliwo��
bada� i pomiarów

1 Szeroko�� koryta 10 razy na 1 km

2 Równo�� pod�u�na co 20 m na ka�dym pasie ruchu

3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km

5 Rz�dne 
wysoko�ciowe

co 100 m

6 Ukszta�towanie osi w
planie *)

co 100 m 

7 Zag�szczenie, 
wilgotno�� gruntu 
pod�o�a

w 2 punktach na dziennej dzia�ce roboczej, lecz
nie rzadziej ni� raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta�towania osi w 
planie nale�y wykona� w punktach g�ównych �uków poziomych.

6.2.2. Szeroko�� koryta (profilowanego pod�o�a)

Szeroko��  koryta  i  profilowanego  pod�o�a  nie  mo�e  ró�ni�  si�  od  szeroko�ci
projektowanej o wi�cej ni� +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Równo�� koryta (profilowanego pod�o�a)

Nierówno�ci  pod�u�ne koryta i  profilowanego pod�o�a nale�y mierzy�  4-metrow�  �at�
zgodnie z norm� BN-68/8931-04.

Nierówno�ci poprzeczne nale�y mierzy� 4-metrow� �at�.
Nierówno�ci nie mog� przekracza� 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego pod�o�a powinny by� zgodne z dokumentacj�
projektow� z tolerancj� ± 0,5%.

6.2.5. Rz�dne wysoko�ciowe

Ró�nice  pomi�dzy rz�dnymi  wysoko�ciowymi  koryta  lub  wyprofilowanego  pod�o�a  i
rz�dnymi projektowanymi nie powinny przekracza� +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Ukszta�towanie osi w planie

O�  w planie nie mo�e by�  przesuni�ta w stosunku do osi  projektowanej  o wi�cej  ni�
± 5 cm.

6.2.7. Zag�szczenie koryta (profilowanego pod�o�a)
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Wska�nik zag�szczenia koryta i wyprofilowanego pod�o�a okre�lony wg BN-77/8931-12
nie powinien by� mniejszy od podanego w tablicy 1.

Je�li  jako  kryterium dobrego  zag�szczenia  stosuje  si�  porównanie  warto�ci  modu�ów
odkszta�cenia, to warto�� stosunku wtórnego do pierwotnego modu�u odkszta�cenia, okre�lonych
zgodnie z norm� BN-64/8931-02 nie powinna by� wi�ksza od 2,2.

Wilgotno��  w  czasie  zag�szczania  nale�y bada�  wed�ug  PN-B-06714-17.  Wilgotno��
gruntu pod�o�a powinna by� równa wilgotno�ci optymalnej z tolerancj� od -20% do + 10%.

6.3.  Zasady  post�powania  z  wadliwie  wykonanymi  odcinkami  koryta (profilowanego
pod!o�a)

Wszystkie powierzchnie, które wykazuj�  wi�ksze odchylenia cech geometrycznych od
okre�lonych  w  punkcie  6.2  powinny  by�  naprawione  przez  spulchnienie  do  g��boko�ci  co
najmniej  10  cm,  wyrównanie  i  powtórne  zag�szczenie.  Dodanie  nowego  materia�u  bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8.
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow�, ST i wymaganiami

In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  je�eli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da�y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P�ATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p!atno�ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci podano w ST D-00.00.00 �Wymagania
ogólne� pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
4. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
5. odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
6. za�adunek nadmiaru odspojonego gruntu na �rodki transportowe i odwiezienie na odk�ad lub

nasyp,
7. profilowanie dna koryta lub pod�o�a,
8. zag�szczenie,
9. utrzymanie i odwodnienie koryta lub pod�o�a,
10. przeprowadzenie  pomiarów  i  bada�  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu�u odkszta�cenia nawierzchni

podatnych i pod�o�a przez obci��enie p�yt�
4. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równo�ci  nawierzchni  planografem i

�at�
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-04.03.01.

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE

WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce
wykonania  i  odbioru  robót  zwi�zanych  z  oczyszczeniem  i  skropieniem  warstwy  wi���cej
nawierzchni,  które  zostan�  zrealizowane  przy  przebudowie  drogi  gminnej  w  miejscowo�ci
Roztoka na d�ugo�ci ok. 569mb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych przed u�o�eniem nast�pnej warstwy nawierzchni. 

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt
1.5.

2. MATERIA!Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materia�ów

Ogólne wymagania dotycz�ce materia�ów, ich pozyskiwania i sk�adowania, podano w ST
D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 2.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�
pkt 3.

3.2. Sprz�t do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyst�puj�cy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza� si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
− szczotek  mechanicznych  -  zaleca  si�  u�ycie  urz�dze�  dwuszczotkowych.  Pierwsza  ze

szczotek  powinna  by�  wykonana  z  twardych  elementów  czyszcz�cych  i  s�u�y�  do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze� przylegaj�cych do czyszczonej warstwy. Druga
szczotka powinna posiada� mi�kkie elementy czyszcz�ce i s�u�y� do zamiatania. Zaleca si�
u�ywanie szczotek wyposa�onych w urz�dzenia odpylaj�ce,

− spr��arek,
− zbiorników z wod�,
− szczotek r�cznych.
− skrapiarek.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne�
pkt 4.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni�ciu lu�nego materia�u, brudu, b�ota i
kurzu  przy  u�yciu  szczotek  mechanicznych,  a  w  razie  potrzeby  wody  pod  ci�nieniem.  W
miejscach trudno dost�pnych nale�y u�ywa� szczotek r�cznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezpo�rednio przed skropieniem warstwa powinna by� oczyszczona z kurzu
przy u�yciu spr��onego powietrza.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt
6.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest:
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej emulsj� asfaltow� szybkorozpadow�
powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p!atno�ci

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8.
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami

In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  je�eli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da�y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P�ATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p!atno�ci

Zasady p�atno�ci  zosta�y okre�lone w dokumentach  kontraktowych  zawartych  mi�dzy
Zamawiaj�cym a Wykonawc�.
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1. Inne dokumenty

Brak.
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-04.04.02.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA �AMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce
wykonania  i  odbioru  robót  zwi�zanych  z  wykonywaniem podbudowy z  kruszywa  �amanego
stabilizowanego mechanicznie , które zostan� zrealizowane przy przebudowie drogi gminnej w
miejscowo�ci Roztoka na d�ugo�ci ok. 569mb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa �amanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakres wykonania obejmuje:
− warstw�  profiluj�c�  z  kruszywa  �amanego  gr.  min.  10cm (�rednio  12cm)  w zakresie

istniej�cej jezdni
− warstw�  podbudowy  zasadniczej  z  kruszywa  �amanego  gr.  20cm  poza  zakresem

istniej�cej jezdni,
− warstw� �cieraln� z kruszywa �amanego gr. 15cm w zakresie zjazdów.
DOPUSZCZA  SI	  KRUSZYWA  "AMANE  UZYSKANE  Z  PRZEKRUSZENIA  SKA"
LITYCH.  NIE  DOPUSZCZA  SI	  ZASTOSOWANIA  KRUSZYWA  POZYSKANEGO  Z
PRZEKRUSZENIA OTOCZAKÓW ORAZ G"AZÓW NARZUTOWYCH.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa  z  kruszywa  �amanego  stabilizowanego  mechanicznie  -  jedna  lub  wi�cej
warstw zag�szczonej mieszanki, która stanowi warstw� no�n� nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny,  polegaj�cy  na  odpowiednim
zag�szczeniu w optymalnej wilgotno�ci kruszywa o w�a�ciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Pozosta�e okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 �Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogólne� pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt
1.5.

2. MATERIA!Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materia�ów

Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materia�ów,  ich  pozyskiwania  i  sk�adowania,
podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� punkt 2.
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2.2. Rodzaje materia�ów

Materia�em  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  �amanych  stabilizowanych
mechanicznie  powinno  by�  kruszywo  �amane,  uzyskane  w  wyniku  przekruszenia  surowca
skalnego (litego).

Kruszywo powinno by� jednorodne bez zanieczyszcze� obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materia�ów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre�lona wed�ug PN-B-06714-15 powinna le�e� mi�dzy
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
 wykonywane metod� stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudow� zasadnicz� (górn� warstw�) lub podbudow� jednowarstwow�
1-3  kruszywo na podbudow� pomocnicz� (doln� warstw�)

Krzywa  uziarnienia  kruszywa  powinna  by�  ci�g�a  i  nie  mo�e  przebiega�  od  dolnej
krzywej granicznej  uziarnienia do górnej  krzywej granicznej  uziarnienia na s�siednich sitach.
Wymiar najwi�kszego ziarna kruszywa nie mo�e przekracza� 2/3 grubo�ci warstwy uk�adanej
jednorazowo.

2.3.2. W�a�ciwo�ci kruszywa

Kruszywa powinny spe�nia� wymagania okre�lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp W�a�ciwo�ci Wymagania

Kruszywa �amane
Podbudowa

zasadnicza pomocnicza1 Zawarto�� ziarn mniejszych ni� 0,075 
mm, % (m/m)

od 2 do 10 od 2 do 12
PN-B-06714-15

2 Zawarto�� nadziarna, % (m/m), nie 
wi�cej ni�

5 10 PN-B-06714-15

3 Zawarto�� ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714-16
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Lp W�a�ciwo�ci Wymagania
%(m/m), nie wi�cej ni�

4 Zawarto�� zanieczyszcze�
organicznych, %(m/m), nie wi�cej ni� 1 1 PN-B-04481

5 Wska�nik piaskowy po pi�ciokrotnym
zag�szczeniu metod� I lub II wg PN-
B-04481, %

od 30 do 70 od 30 do 70
BN-64/8931-01

6 Nasi�kliwo��, %(m/m), nie wi�cej ni� 3 5 PN-B-06714-18

7 Mrozoodporno��, ubytek masy po 25 
cyklach zamra�a-
nia, %(m/m), nie wi�cej ni�

5 10 PN-B-06714-19

8 Rozpad krzemianowy i �ela-
zawy ��cznie, % (m/m), nie wi�cej ni� - -

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39

9 Zawarto�� zwi�zków siarki w 
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
wi�cej ni�

1 1 PN-B-06714-28

1
0

Wska�nik no�no�ci wno� mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy ni�:
a) przy zag�szczeniu IS ≥ 1,00
b) przy zag�szczeniu IS ≥ 1,03

80
120

60
-

PN-S-06102

2.3.3. Materia�y do ulepszania w�a�ciwo�ci kruszyw

W  uzasadnionych  przypadkach  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  mo�e
wyrazi� zgod� na stosowanie przez Wykonawc� dodatków ulepszaj�cych mieszank� kruszywa
�amanego.
Rodzaj i ilo�� ewentualnego dodatku ulepszaj�cego nale�y przyjmowa� zgodnie z PN-S-06102.

2.3.4. Woda

Nale�y stosowa� wod� wg PN-B-32250.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne�
pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania robót

Wykonawca  przyst�puj�cy  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie  powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa�onych w urz�dzenia dozuj�ce wod�. Mieszarki

powinny zapewni� wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno�ci optymalnej,
b) równiarek albo uk�adarek do rozk�adania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania. W miejscach

trudno dost�pnych  powinny by�  stosowane zag�szczarki  p�ytowe,  ubijaki  mechaniczne  lub
ma�e walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne�
pkt 4.
4.2. Transport materia�ów

Kruszywa  mo�na  przewozi�  dowolnymi  �rodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia�ami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozosta�ych materia�ów powinien odbywa� si� zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5.

5.2. Przygotowanie pod�o�a

Pod�o�e  pod  podbudow�  powinno  spe�nia�  wymagania  okre�lone  w  ST  D-04.01.01
�Koryto wraz z profilowaniem i zag�szczeniem pod�o�a� i ST D-02.00.00 �Roboty ziemne�.

Podbudowa powinna by�  u�o�ona na pod�o�u zapewniaj�cym nieprzenikanie drobnych
cz�stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale�y sprawdzi� wzorem:

d

D

85

15   ≤  5 (1), w którym:

D15 - wymiar  boku oczka  sita,  przez  które  przechodzi  15% ziarn  warstwy podbudowy lub
warstwy ods�czaj�cej, w milimetrach,

d85 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu pod�o�a, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawid�owego ukszta�towania podbudowy powinny by�  wcze�niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by� ustawione w osi drogi i w rz�dach równoleg�ych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Rozmieszczenie  palików lub  szpilek  powinno  umo�liwia�  naci�gni�cie  sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odst�pach nie wi�kszych ni� co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank�  kruszywa o �ci�le okre�lonym uziarnieniu i wilgotno�ci  optymalnej  nale�y
wytwarza�  w mieszarkach gwarantuj�cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl�du na
konieczno��  zapewnienia  jednorodno�ci  nie  dopuszcza  si�  wytwarzania  mieszanki  przez
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by�  od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg�a rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag�szczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by� rozk�adana w warstwie o jednakowej grubo�ci, takiej,
aby  jej  ostateczna  grubo��  po  zag�szczeniu  by�a  równa  grubo�ci  projektowanej.  Grubo��
pojedynczo  uk�adanej  warstwy  nie  mo�e  przekracza�  20  cm  po  zag�szczeniu.  Warstwa
podbudowy powinna by� roz�o�ona w sposób zapewniaj�cy osi�gni�cie wymaganych spadków i
rz�dnych wysoko�ciowych. Je�eli podbudowa sk�ada si� z wi�cej ni� jednej warstwy kruszywa,
to  ka�da  warstwa  powinna  by�  wyprofilowana  i  zag�szczona  z  zachowaniem  wymaganych
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spadków i  rz�dnych  wysoko�ciowych.  Rozpocz�cie  budowy ka�dej  nast�pnej  warstwy mo�e
nast�pi� po odbiorze poprzedniej warstwy przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wilgotno�� mieszanki kruszywa podczas zag�szczania powinna odpowiada� wilgotno�ci
optymalnej,  okre�lonej  wed�ug próby Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481 (metoda  II).  Materia�
nadmiernie  nawilgocony,  powinien  zosta�  osuszony przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  Je�eli
wilgotno��  mieszanki  kruszywa  jest  ni�sza  od  optymalnej  o  20%  jej  warto�ci,  mieszanka
powinna by� zwil�ona okre�lon� ilo�ci� wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno�� mieszanki kruszywa jest wy�sza od optymalnej o 10% jej warto�ci, mieszank� nale�y
osuszy�.

5.5. Odcinek próbny

Je�eli  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego uzna  za  konieczne  wykonanie
odcinka próbnego,  to co najmniej na 3 dni przed rozpocz�ciem robót, Wykonawca powinien
wykona� odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy sprz�t budowlany do mieszania, rozk�adania i zag�szczania kruszywa   jest

w�a�ciwy,
- okre�lenia grubo�ci warstwy materia�u w stanie lu�nym,  koniecznej do uzyskania wymaganej

grubo�ci warstwy po zag�szczeniu,
-  okre�lenia  liczby  przej��  sprz�tu  zag�szczaj�cego,  potrzebnej  do  uzyskania  wymaganego

wska�nika zag�szczenia.
Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien u�y�  takich materia�ów oraz  sprz�tu  do

mieszania, rozk�adania i zag�szczania, jakie b�d� stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosi� od 100 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien by� zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In�yniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca  mo�e  przyst�pi�  do  wykonywania  podbudowy  po  zaakceptowaniu  odcinka
próbnego przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  u�o�eniem  nast�pnej  warstwy,  powinna  by�
utrzymywana w dobrym stanie.  Je�eli Wykonawca b�dzie wykorzystywa�, za zgod� In�yniera /
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  gotow�  podbudow�  do  ruchu  budowlanego,  to  jest
obowi�zany naprawi�  wszelkie uszkodzenia podbudowy,  spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wynik�ych z niew�a�ciwego utrzymania podbudowy obci��a Wykonawc� robót.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-00.00.00 �Wymagania ogólne�
pkt 6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót

Przed  przyst�pieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykona�  badania  kruszyw
przeznaczonych  do  wykonania  robót  i  przedstawi�  wyniki  tych  bada�  In�ynierowi  /
Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego w  celu  akceptacji  materia�ów.  Badania  te  powinny
obejmowa� wszystkie w�a�ciwo�ci okre�lone w punkcie 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów
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Cz�stotliwo�� oraz zakres bada�  podano w tablicy 2.
Tablica 2. Cz�stotliwo�� ora zakres  bada� przy budowie podbudowy z kruszyw

   stabilizowanych mechanicznie

Cz�stotliwo�� bada�

Lp. Wyszczególnienie bada�
Minimalna liczba bada�

na dziennej dzia�ce
roboczej

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadaj�ca 
na jedno badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600

2 Wilgotno�� mieszanki 

3 Zag�szczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie  w�a�ciwo�ci  kruszywa
wg tab. 1, pkt 2.3.2

dla ka�dej partii kruszywa i przy ka�dej zmianie
kruszywa

Zakres bada� nale�y ustali� z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by�  zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
Próbki  nale�y  pobiera�  w  sposób  losowy,  z  roz�o�onej  warstwy,  przed  jej  zag�szczeniem.
Wyniki  bada�  powinny  by�  na  bie��co  przekazywane  In�ynierowi  /  Inspektorowi  Nadzoru
Inwestorskiego.

6.3.3. Wilgotno�� mieszanki 

Wilgotno�� mieszanki powinna odpowiada� wilgotno�ci optymalnej, okre�lonej wed�ug
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancj� +10% -20%.

Wilgotno�� nale�y okre�li� wed�ug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zag�szczenie podbudowy

Zag�szczenie  ka�dej  warstwy  powinno  odbywa�  si�  a�  do  osi�gni�cia  wymaganego
wska�nika zag�szczenia.

Zag�szczenie podbudowy nale�y sprawdza� wed�ug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie  badania  jest  niemo�liwe  ze  wzgl�du  na  gruboziarniste  kruszywo,  kontrol�
zag�szczenia nale�y oprze� na metodzie obci��e� p�ytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej
ni� raz na 500 m2, lub wed�ug zalece� In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zag�szczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nale�y uzna� za prawid�owe, gdy
stosunek wtórnego modu�u E2 do pierwotnego modu�u odkszta�cenia E1 jest nie wi�kszy od 2,2
dla ka�dej  warstwy konstrukcyjnej  podbudowy.  No�no��  (wtórny modu�  odkszta�cenia)  min.
140Mpa.

E

E

1

2
  ≤   2,2

6.3.5. W�a�ciwo�ci kruszywa

Badania kruszywa  powinny obejmowa�  ocen�  wszystkich  w�a�ciwo�ci  okre�lonych  w
punkcie 2.3.2.

Próbki do bada� pe�nych powinny by� pobierane przez Wykonawc� w sposób losowy w
obecno�ci In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Wymagania dotycz�ce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów
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 Cz�stotliwo��  oraz  zakres  pomiarów  dotycz�cych  cech  geometrycznych  podbudowy
podano w  tablicy 3.

Tablica 3. Cz�stotliwo�� oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa �amanego

Lp. Wyszczególnienie bada� i
pomiarów

Minimalna cz�stotliwo�� pomiarów

1 Szeroko�� podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równo�� pod�u�na w sposób ci�g�y planografem albo co 20 m �at� na 
ka�dym pasie ruchu

3 Równo�� poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rz�dne wysoko�ciowe co 100 m

6 Ukszta�towanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubo�� podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na ka�dej dzia�ce roboczej, lecz nie 
rzadziej ni� raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej ni� raz na 2000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta�towania osi w planie nale�y wykona� w punktach g�ównych 
�uków poziomych.

Zakres bada� nale�y ustali� z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.2. Szeroko�� podbudowy 

Szeroko�� podbudowy nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +10
cm, -5 cm.

Na  jezdniach  bez  kraw��ników  szeroko��  podbudowy  powinna  by�  wi�ksza  od
szeroko�ci warstwy wy�ej le��cej o co najmniej 25 cm lub o warto�� wskazan� w dokumentacji
projektowej.
Zakres bada� nale�y ustali� z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.3. Równo�� podbudowy 

Nierówno�ci  pod�u�ne  podbudowy  nale�y  mierzy�  4-metrow�  �at�  lub  planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04. 
Nierówno�ci poprzeczne podbudowy nale�y mierzy� 4-metrow� �at�. 
Nierówno�ci podbudowy  nie mog� przekracza�:
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.
Zakres bada� nale�y ustali� z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i �ukach powinny by� zgodne z dokumentacj�
projektow�,  z tolerancj� ± 0,5 %.
Zakres bada� nale�y ustali� z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe podbudowy 

Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wysoko�ciowymi podbudowy i rz�dnymi projektowanymi
nie powinny przekracza� + 1 cm, -2 cm.
Zakres bada� nale�y ustali� z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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6.4.6. Ukszta�towanie osi podbudowy i ulepszonego pod�o�a

O� podbudowy w planie nie mo�e by�  przesuni�ta w stosunku do osi projektowanej o
wi�cej ni� ± 5 cm.
Zakres bada� nale�y ustali� z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.7. Grubo�� podbudowy i ulepszonego pod�o�a

Grubo�� podbudowy nie mo�e si�  ró�ni� od grubo�ci projektowanej o wi�cej ni�:
- dla podbudowy zasadniczej  ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
Zakres bada� nale�y ustali� z  Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

6.4.8. No�no�� podbudowy

− modu� odkszta�cenia wg BN-64/8931-02 powinien by� zgodny z podanym w tablicy 4,
− ugi�cie spr��yste wg BN-70/8931-06 powinno by� zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa

z kruszywa o
wska�niku wno�

nie mniejszym 
ni�,   %

Wska�nik
zag�szczenia IS nie

mniejszy ni�

Maksymalne ugi�cie
spr��yste pod ko�em,

mm

Minimalny modu� odkszta�-
cenia mierzony p�yt� o
�rednicy 30 cm, MPa

40 kN 50 kN od
pierwszego
obci��enia

E1

od 
drugiego

obci��enia E2

80 1,0 1,25 1,40 80 140

Wymagany modu� wtórny z badania VSS na podbudowie z kruszywa �amanego musi

wynosi�  co najmniej 140MPa przy stosunku modu�ów E2/E1
2,2. Na ca�o�ci  zadania nale�y

wykona� minimum 2 badania VSS. Jako alternatywn� metod� badania mo�na przyj�� badanie

no�no�ci lekk� p�yt� dynamiczn�, gdzie Evd�60MPa co 100mb naprzemiennie

6.5. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niew�a�ciwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazuj�  wi�ksze  odchylenia  od
okre�lonych  w  punkcie  6.4  powinny  by�  naprawione  przez  spulchnienie  lub  zerwanie,
wyrównanie i powtórnie zag�szczone. Dodanie nowego materia�u bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Je�eli szeroko�� podbudowy jest mniejsza od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wy�ej le��cym, to Wykonawca powinien na w�asny koszt
poszerzy� podbudow� przez spulchnienie warstwy na pe�n� grubo�� do po�owy szeroko�ci pasa
ruchu, do�o�enie materia�u i powtórne zag�szczenie.

6.5.2. Niew�a�ciwa grubo�� podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl�dem grubo�ci, Wykonawca wykona
napraw� podbudowy. Powierzchnie powinny by�  naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy  na  odpowiedni�  g��boko��,  zgodnie  z  decyzj�  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
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Inwestorskiego, uzupe�nione nowym materia�em o odpowiednich w�a�ciwo�ciach, wyrównane i
ponownie zag�szczone.

Roboty  te  Wykonawca  wykona  na  w�asny  koszt.  Po  wykonaniu  tych  robót  nast�pi
ponowny  pomiar  i  ocena  grubo�ci  warstwy,  wed�ug  wy�ej  podanych  zasad,  na  koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niew�a�ciwa no�no�� podbudowy 

Je�eli  no�no��  podbudowy  b�dzie  mniejsza  od  wymaganej,  to  Wykonawca  wykona
wszelkie  roboty niezb�dne  do  zapewnienia  wymaganej  no�no�ci,  zalecone  przez  In�yniera  /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Koszty  tych  dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy  tylko  wtedy,  gdy
zani�enie no�no�ci podbudowy wynik�o z niew�a�ciwego wykonania robót przez Wykonawc�
podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa �amanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8.
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera /

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  je�eli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 da�y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P!ATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci

Zasady p�atno�ci  zosta�y okre�lone w dokumentach  kontraktowych  zawartych  mi�dzy
Zamawiaj�cym a Wykonawc�.
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze�

obcych
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sk�adu ziarnowego
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kszta�tu ziarn
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno�ci
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasi�kliwo�ci
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno�ci metod�

bezpo�redni�
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci zanieczyszcze�

organicznych
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto�ci siarki metod�

bromow�
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu �elazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie �cieralno�ci w b�bnie Los 

Angeles

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa �amane do nawierzchni drogowych
14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie
15. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z t�ucznia 

kamiennego
16. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne �amane do nawierzchni 

drogowych
17. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika piaskowego
18. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu�u odkszta�cenia nawierzchni 

podatnych i pod�o�a przez obci��enie p�yt�
19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i 

�at�
20. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi�� podatnych ugi�ciomierzem 

belkowym
21. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska�nika zag�szczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó�sztywnych, IBDiM - Warszawa
1997.
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SZCZEGÓ�OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 04.04.04a

PODBUDOWA Z GRUZU BETONOWEGO
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1.  WST�P

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i od-
bioru robót zwi�zanych z wykonaniem podbudowy z gruzu betonowego, która realizowana jest 
przybudowie drogi gminnej w miejscowo�ci Roztoka na d�ugo�ci ok. 569mb.

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i

przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z wykonywaniem podbudowy z gruzu betonowego.

Zakres wykonania obejmuje:
-  warstwy  podbudowy  zasadniczej  z  gruzu  betonowego  grubo�ci  15cm  o  frakcjach  0/100

zaklinowanego kruszywem �amanym.

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Gruz betonowy - odpadowy materia� budowlany w postaci pot�uczonych wyrobów, 
pochodz�cych z rozbiórki budynków lub budowli wykonanych z betonu lub powstaj�cy przy 
produkcji elementów betonowych. 
1.4.2. Podbudowa z gruzu betonowego � cz��� konstrukcji nawierzchni, sk�adaj�ca si� z jednej 
lub wi�kszej liczby warstw no�nych. 
1.4.3. Pozosta�e okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce  robót 
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� [1] pkt 
1.5. 

2. MATERIA!Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materia�ów 
Ogólne wymagania dotycz�
ce materia�ów, ich pozyskiwania i sk�adowania, podano 
w  SST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� [1] pkt 2. 

2.2. Materia�y do wykonania robót 
2.2.1. Zgodno�� materia�ów z dokumentacj� projektow�
Materia�y do wykonania podbudowy z gruzu betonowego powinny by� zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. 

2.2.2. Gruz betonowy 
Gruz betonowy mo�e pochodzi�
z rozbiórki, wykonanych z betonu: 
� budynków mieszkalnych, przemys!owych, gospodarczych
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i innych, 
� budowli in�ynierskich i przemys!owych jak �ciany oporowe, parkany, silosy, obiekty 

mostowe itp., 

oraz z odpadów pochodz�cych przy produkcji elementów betonowych. 

Najkorzystniej jest wykorzystywa� beton, znajduj�cy si� w miejscowo�ci, w której przewiduje 

si� budow� drogi, gdy� przewóz gruzu na dalsze odleg!o�ci jest zazwyczaj nieop!acalny. 

Gruz na podbudow� drogow� powinien by�: 
� mo�liwie najtrwalszy, nie krusz�cy si�, bez ziaren s!abych o wytrzyma!o�ci znacznie ró�ni�cej 

si� od kruszywa zasadniczego, 

� czysty i w miar� mo�liwo�ci bez domieszek zaprawy ze starej konstrukcji, 

� frakcjonowany 0/63.

W przypadku braku wystarczaj�cych ustale� w dokumentacji projektowej, rodzaj 

materia!u okre�la In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy. 

Sk!adowanie gruzu betonowego powinno odbywa� si� w warunkach zabezpieczaj�cych go przed

zanieczyszczeniem i nawodnieniem.

2.2.3. Inne materia�y 
Do materia�ów innych, stosowanych przy budowie podbudowy z gruzu betonowego, mog� nale-
�e�: 
! gruby piasek lub �wirek zast�puj�cy mia� z gruzu betonowego, 

! woda stosowana przy wa�owaniu podbudowy (ka�da czysta woda z rzek, jezior, stawów i in-

nych zbiorników otwartych oraz woda studzienna i wodoci�gowa; nie nale�y stosowa� wody z 

widocznymi zanieczyszczeniami, np. �mieciami, ro�linno�ci� wodn�, odpadami przemys�owymi,

kanalizacyjnymi itp.). 

Nie dopuszcza si� stosowania gruzu ceglanego.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne�

pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania robót

Wykonawca  przyst�puj�cy  do  wykonania  podbudowy z  gruzu  powinien  wykaza�  si�
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:

a) równiarek albo uk�adarek do rozk�adania mieszanki,

b) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag�szczania. W miejscach

trudno dost�pnych  powinny by�  stosowane zag�szczarki  p�ytowe,  ubijaki  mechaniczne  lub

ma�e walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne�

pkt 4.

4.2. Transport materia!ów
Gruz mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia�ami,  nadmiernym wysuszeniem i

zawilgoceniem.

�Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowo�ci Roztoka�.

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

119



                         SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 04.00.00.  Podbudowy                             

Transport pozosta�ych materia�ów powinien odbywa� si� zgodnie z wymaganiami norm

przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST. 

W przypadku braku wystarczaj�cych danych mo�na korzysta� z ustale� podanych w niniejszej 

specyfikacji.

 Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu robót obejmuj�: 
1.roboty przygotowawcze, 

2.wykonanie podbudowy z gruzu betonowego, 

3.roboty wyko�czeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przyst�pieniem do robót nale�y, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub 

wskaza� In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 

! ustali� lokalizacj� terenu robót, 

! przeprowadzi� obliczenia i pomiary geodezyjne niezb�dne do szczegó�owego wytyczenia ro-

bót oraz ustalenia danych wysoko�ciowych.

5.4. Zasady wykonania podbudowy 

Konstrukcja i sposób wykonania podbudowy z gruzu betonowego powinny by� zgodne z 

dokumentacj� projektow� i SST, a w przypadku braku wystarczaj�cych ustale�, mo�na przyjmo-

wa�: 
! grubo�� i konstrukcj� podbudowy - wed�ug rys. nr 5 PW,

! sposób wykonania podbudowy - wed�ug ustale� punktów 5.5 ÷5.6 niniejszej SST, pod warun-

kiem akceptacji In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.5. Przygotowanie pod!o�a

Koryto  pod podbudow�  nale�y wykona�  o  g��boko�ci  i  spadku poprzecznym wed�ug

ustale� dokumentacji projektowej. Sposób wykonania koryta, jego profilowania i zag�szczania

pod�o�a powinien odpowiada�  wymaganiom PW. Ewentualne wykonanie robót ziemnych po-

winno odpowiada� wymaganiom SST D-02.00.00 [3]. Pod�o�e gruntowe, po wykonaniu koryta,

powinno by� zawa�owane walcem do profilu, odpowiadaj�cego profilowi jezdni lub ubite przy

u�yciu wody do polewania. 

Praktycznie, pod�o�e ziemne powinno by� tak zag�szczone, aby pojazdy poruszaj�ce si� po nim

nie pozostawia�y wi�kszych �ladów. 

5.6. Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 

Przed wbudowaniem w warstwy podbudowy, t�ucze� gruzowy nale�y posegregowa� na

frakcje, zale�nie od przeznaczenia. Najwi�ksze ziarna nie mog� by� wi�ksze od 2/3 grubo�ci za-

g�szczonej warstwy. 
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Na przygotowanym pod�o�u lub na warstwie ods�czaj�cej uk�ada si� podbudow�, sk�ada-

j�c� si� z frakcji 0/100.

W razie rozsypania gruzu o wi�kszej �rednicy nale�y przed wa�owaniem przet�uc taki

gruz m�otkami lub zebra� frakcje przekraczaj�ce 100mm. Nast�pnie lekko polewaj�c wod� wa-

�uje si� podbudow� walcem lub zag�szczarkami. Podczas wa�owania mog� tworzy� si� wg��bie-

nia, które nale�y zasypa� t�uczniem gruzowym �rednicy 3 do 5 cm i uwa�owa�. Nie nale�y prze-

g��ci� podbudowy gruzowej, gdy� mo�e  nast�pi� rozproszkowanie gruzu, co zmniejsza wytrzy-

ma�o�� jezdni przeznaczonej do uderze� kó� pojazdów. W ostatnim stadium wa�owania dodaje

si� warstw� kruszywa �amanego (k�sm 0/31,5) o grubo�ci warstwy 3 cm.

Nale�y zwróci� uwag�, aby nadmiar wody, u�ytej przy zag�szczaniu warstwy gruzu, nie

spowodowa� rozmi�kczenia pod�o�a.

Nie dopuszcza si� wyst�powania w gruzie betonowym elementów ceramicznych np. ce-

gie�. 

5.7. Roboty wyko�czeniowe 

Roboty wyko�czeniowe powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST. Do ro-

bót wyko�czeniowych nale�� prace zwi�zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej�-
cych warunków terenowych, takie jak: 

! odtworzenie przeszkód czasowo usuni�tych, np. parkanów, ogrodze�,  nawierzchni,  chodni-

ków, kraw��ników itp., 

! niezb�dne uzupe�nienia zniszczonej w czasie robót ro�linno�ci, tj. zatrawienia, krzewów, ew.

drzew, 

! roboty porz�dkuj�ce otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w OST D-00.00.00 �Wymagania ogólne�

pkt  6.  Cechy  geometryczne  nale�y  bada�  zgodnie  z  wymaganiami  specyfikacji  D-

04.04.02.Podbudowa  z  kruszywa  �amanego  stabilizowanego  mechanicznie  po  wykonaniu

warstwy klinuj�cej. Wymagany modu� dynamiczny wynosi Evd=50MPa.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow�  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z

gruzu betonowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8.

Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami In�yniera /

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  je�eli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem

tolerancji wg punktu 6 da�y wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA P�ATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p!atno�ci

Zasady p�atno�ci zosta�y okre�lone w dokumentach kontraktowych zawartych mi�dzy Za-

mawiaj�cym a Wykonawc�
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE

D-05.00.00.

NAWIERZCHNIE
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-05.03.05.

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce

wykonania  i  odbioru  robót  zwi�zanych  z  wykonywaniem  warstw konstrukcji  nawierzchni  z

betonu asfaltowego przy przebudowie gminnej w miejscowo�ci Roztoka na d�ugo�ci ok. 569mb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robót zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z wykonywaniem warstwy wi���cej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000.

Zakres wykonaniu obejmuje:
− warstw� wi���c� grubo�ci  5cm z betonu asfaltowego 0/16 mm KR1 AC16W.
− warstw� �cieraln� grubo�ci  4cm z betonu asfaltowego 0/8 mm KR1 AC8S.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wype�niacza mineralnego o okre�lo-
nym sk�adzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiedni� ilo�ci� as-
faltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gor�co, w okre�lony sposób, spe�niaj�ca okre�lone wy-
magania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  u�o�ona i zag�szczona.

1.4.4. �rodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezj� asfaltu do 
materia�ów mineralnych oraz zwi�ksza odporno�� b�onki asfaltu na powierzchni kruszywa na 
odmywanie wod�; mo�e by� dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Pod�o�e pod warstw� asfaltow� - powierzchnia przygotowana do u�o�enia warstwy z mie-
szanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt up�ynniony - asfalt drogowy up�ynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu 
w wodzie.

1.4.8. Próba technologiczna � wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, 
czy jej w�a�ciwo�ci s� zgodne z recept� laboratoryjn�.

1.4.9. Odcinek próbny � odcinek warstwy nawierzchni (o d�ugo�ci co najmniej 50 m) wykonany 
w warunkach zbli�onych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprz�tu i uzyskiwa-
nych parametrów technicznych robót.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) � obci��enie drogi ruchem samochodowym, wyra�one w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob�.

1.4.11. Pozosta�e okre�lenia podstawowe s� zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defi-
nicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt

1.5. 

2. MATERIA!Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materia�ów

Ogólne wymagania dotycz�ce materia�ów, ich pozyskiwania i  sk�adowania,  podano w
ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 2.

Tablica 1. Wymagania wobec materia�ów do warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materia�u Wymagania wobec materia�ów
w zale�no�ci od kategorii ruchu

nr normy KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo �amane granulowane wg PN-B-

11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze ska� magmowych i przeobra�onych kl. I, II; gat.1, 2 kl. I, II1); gat.1
b) ze ska� osadowych jw. jw.2)

c) z surowca sztucznego (�u�le pomiedziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat.1

2 Kruszywo �amane zwyk�e 
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. I, II; gat.1, 2 -

3 �wir i mieszanka 
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. I, II -

4 Grys i �wir kruszony z naturalnie rozdrobnio-
nego surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84
[15]

kl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -

6 Wype�niacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9]

b) innego pochodzenia wg orzeczenia 
laboratoryjnego

podstawowy,
zast�pczy

py�y z odpylania,
popio�y lotne 

podstawowy
-
-
-

7 Asfalt drogowy 
wg PN-C-96170:1965 [6]

D 50, D 70,
D 100

D 503), D 70

8 Polimeroasfalt drogowy 
wg TWT PAD-97 [13]

DE80 A,B,C,
DP80

 DE80 A,B,C,
DP80

1) tylko pod wzgl�dem �cieralno�ci w b�bnie kulowym, pozosta�e cechy jak dla
kl. I; 

gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilo�ci ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mie-
szance z  innymi kruszywami, w ilo�ci ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej 
oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilo�ciowego

3) preferowany rodzaj asfaltu
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Tablica 2. Wymagania wobec materia�ów do warstwy wi���cej.

Lp. Rodzaj materia�u Wymagania wobec

materia�ównr normy

1 Kruszywo  �amane  granulowane  wg  PN-B-11112:1996,

PN-B-11115:1998

a) z surowca skalnego

b) z surowca sztucznego (�u�le pomiedziowe i stalownicze)

kl. I, II1); gat.1, 2

kl. I; gat. 1

2 Kruszywo �amane zwyk�e 

wg PN-B-11112:1996 -

3 �wir i mieszanka 

wg PN-B-11111:1996 -

4 Grys  i  �wir  kruszony  z  naturalnie  rozdrobnionego  surowca

skalnego kl. I, II1) gat.1, 2

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 -

6 Wype�niacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961
b) innego pochodzenia 

wg orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy
-
-

7 Asfalt drogowy 
wg PN-EN-12591; 2002   rodzaj 35/50

1) tylko pod wzgl�dem �cieralno�ci w b�bnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

2.2. Asfalt

Nale�y  stosowa�  asfalt  drogowy  spe�niaj�cy  wymagania  okre�lone  w  PN-EN-12591;
2002.

2.3. Wype!niacz

Nale�y stosowa� wype�niacz, spe�niaj�cy wymagania okre�lone w PN-S-96504:1961 dla
wype�niacza podstawowego i zast�pczego.

Przechowywanie wype�niacza powinno by� zgodne z PN-S-96504:1961.

2.4. Kruszywo

W  zale�no�ci  od  kategorii  ruchu  i  warstwy  nale�y  stosowa�  kruszywa  podane  w
tablicy 1 i 2.

Sk�adowanie kruszywa powinno odbywa�  si� w warunkach zabezpieczaj�cych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nale�y  stosowa�  drogowe  kationowe  emulsje  asfaltowe  spe�niaj�ce  wymagania
okre�lone w WT.EmA-99. 

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne�
pkt 3.
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3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca  przyst�puj�cy  do  wykonania  warstw  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego

powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:

− wytwórni   (otaczarki)  o  mieszaniu  cyklicznym  lub  ci�g�ym  do  wytwarzania  mieszanek
mineralno-asfaltowych,

− uk�adarek do uk�adania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zag�szczanego,
− skrapiarek,
− walców lekkich, �rednich i ci��kich ,
− walców stalowych g�adkich ,
− walców ogumionych,
− szczotek mechanicznych lub/i innych urz�dze� czyszcz�cych,
− samochodów samowy�adowczych z przykryciem  lub termosów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne�
pkt 4.

4.2. Transport materia!ów

4.2.1. Asfalt
Asfalt nale�y przewozi� zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.
Transport asfaltów drogowych mo�e odbywa� si� w:

− cysternach kolejowych,
− cysternach samochodowych,
− b�bnach blaszanych,
lub  innych  pojemnikach  stalowych,  zaakceptowanych  przez  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

4.2.2. Wype�niacz

Wype�niacz  luzem  nale�y  przewozi�  w  cysternach  przystosowanych  do  przewozu
materia�ów sypkich, umo�liwiaj�cych roz�adunek pneumatyczny.

Wype�niacz  workowany  mo�na  przewozi�  dowolnymi  �rodkami  transportu  w  sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo  mo�na  przewozi�  dowolnymi  �rodkami  transportu,  w  warunkach
zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank�  betonu  asfaltowego  nale�y  przewozi�  pojazdami  samowy�adowczymi  z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roz�adunek.

Czas  transportu  od  za�adunku  do  roz�adunku  nie  powinien  przekracza�  2  godzin  z
jednoczesnym spe�nieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca  si�  stosowanie  samochodów  termosów  z  podwójnymi  �cianami  skrzyni
wyposa�onej w system ogrzewczy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przyst�pieniem do robót,  w terminie uzgodnionym z  In�ynierem /  Inspektorem

Nadzoru  Inwestorskiego,  Wykonawca  dostarczy  In�ynierowi  /  Inspektorowi  Nadzoru

Inwestorskiego do akceptacji projekt sk�adu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki bada�
laboratoryjnych poszczególnych sk�adników i próbki materia�ów pobrane w obecno�ci In�yniera/
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do wykonania bada� kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
− doborze sk�adników mieszanki mineralnej,
− doborze optymalnej ilo�ci asfaltu,
− okre�leniu jej w�a�ciwo�ci i porównaniu wyników z za�o�eniami projektowymi.

Krzywa  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  powinna  mie�ci�  si�  w  polu  dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego

Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy �cieralnej 
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto�ci asfaltu podano w tablicy 3.
 Tablica 3.  Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy �cieral-
nej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawarto�ci asfaltu

Rz�dne krzywych granicznych MM w zale�no�ci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm

Zawarto�� asfal-
tu

od 0 
do 20

od 0 do16  
lub od 0 do
12,8

od 0 do 8 
lub od 0 do 
6,3

od 0 
do 20

od 0 
do 201)

od 0 
do 16 

od 0 do-
12,8 

Przechodzi 
przez: 25,0

20,0
16,0
12,8

9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawarto��
ziarn > 2,0

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100
88÷100
78÷100
68÷93
59÷86
54÷83
48÷78
40÷70
29÷59

(41÷71)

20÷47
13÷36
10÷31
7÷23
6÷20
5÷10

100
90÷100
80÷100
69÷100
62÷93
56÷87
45÷76
35÷64

(36÷65)

26÷50
19÷39
17÷33
13÷25
12÷22
7÷11

100
90÷100
78÷100
60÷100
41÷71

(29÷59)

27÷52
18÷39
15÷34
13÷25
12÷22
8÷12

100
88÷100
78÷100
68÷85
59÷74
54÷67
48÷60
39÷50
29÷38

(62÷71)

20÷28
13÷20
10÷17
7÷12
6÷11
5÷7

100
90÷100
67÷100
52÷83
38÷62
30÷50
22÷40
21÷37
21÷36

(64÷79)

20÷35
17÷30
15÷28
12÷24
11÷22
10÷15

100
90÷100
80÷100
70÷88
63÷80
55÷70
44÷58
30÷42

(58÷70)

18÷28
12÷20
10÷18
8÷15
7÷14
6÷9

100
87÷100
73÷100
66÷89
57÷75
47÷60
35÷48

(52÷65)

25÷36
18÷27
16÷23
12÷17
11÷15
7÷9

Orientacyjna za-
warto�� asfaltu w
MMA, % m/m 5,0÷6,5 5,0÷6,5 5,5÷6,5 4,5÷5,6 4,3÷5,4 4,8÷6,0 4,8÷6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieci�g�ym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego
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Rys. 1.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 

12,8 mm do warstwy �cieralnej nawierzchni drogi o obci��eniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 2.Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do war-

stwy �cieralnej nawierzchni drogi o obci��eniu ruchem od KR3 do KR6

Sk�ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by� ustalony na podstawie bada� próbek
wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spe�nia� wymagania podane w tablicy 4 lp. 
od 1 do 5.

Wykonana warstwa �cieralna z betonu asfaltowego powinna spe�nia� wymagania podane 
w tablicy 4 lp. od 6 do 8.
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy �cieralnej z beto-

nu asfaltowego

Lp. W�a�ciwo�ci Wymagania wobec MMA
i warstwy �cieralnej z BA
w zale�no�ci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 Modu� sztywno�ci pe�zania 1), MPa nie wymaga si� ³ 14,0 (³18)4)

2 Stabilno�� próbek wg metody Marshalla 
w temperaturze 60o C, kN

³ 5,52) ³ 10,03)

3 Odkszta�cenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5
4 Wolna przestrze� w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0
5 Wype�nienie wolnej przestrzeni w prób-

kach jw., %
od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0

6 Grubo�� w cm warstwy z MMA o uziar-
nieniu: 
od 0 mm do 6,3 mm
od 0 mm do 8,0 mm
od 0 mm do 12,8 mm
od 0 mm do 16,0 mm
od 0 mm do 20,0 mm

od 1,5 do 4,0
od 2,0 do 4,0
od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

od 3,5 do 5,0
od 4,0 do 5,0
od 5,0 do 7,0

7 Wska	nik zag�szczenia warstwy, % ³ 98,0 ³ 98,0
8 Wolna przestrze� w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], doty-
czy tylko fazy projektowania sk�adu MMA
2) próbki zag�szczone 2 x 50 uderze� ubijaka
3) próbki zag�szczone 2 x 75 uderze� ubijaka
4) specjalne warunki, obci��enie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, 
itp.
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5.2.1. Warstwa wi���ca z betonu asfaltowego

Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wi���cej

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto�ci asfaltu podano w tablicy 2.

Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanek  mineralnych  do  warstwy wi���cej  z  betonu

asfaltowego przedstawiono na rysunkach 1. Sk�ad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by�
ustalony  na  podstawie  bada�  próbek  wykonanych  wg  metody  Marshalla;  próbki  powinny
spe�nia� wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5.

Wykonana  warstwa  wi���ca,  wyrównawcza  i  wzmacniaj�ca  z  betonu  asfaltowego
powinna spe�nia� wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8.

Tablica 5. Rz�dne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wi���cej z betonu
asfaltowego oraz  orientacyjne zawarto�ci asfaltu

Wymiar oczek sit

#, mm

Rz�dne krzywych granicznych
uziarnienia MM 

Mieszanka mineralna, mm

od 0 do 16

Przechodzi przez:
31,5
25,0
20,0
16,0
12,8
9,6
8,0
6,3
4,0
2,0

zawarto��
ziarn > 2,0 mm

0,85
0,42
0,30
0,18
0,15
0,075

100
87÷100
77÷100
67÷89
60÷83
54÷73
42÷60
30÷45

(55÷70)

20÷33
13÷25
10÷21
7÷16
6÷14
5÷8

Orientacyjna 
zawarto�� asfaltu w
MMA,  % m/m

4,3÷5,8

Krzywe  graniczne  uziarnienia  mieszanki  mineralnej  do  warstwy  wi���cej  z  betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunku 3.

�Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowo�ci Roztoka�.

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

134



                       SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 05.00.00.  Nawierzchnie                     135

Rys.  3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej  BA od 0 do 16 mm do warstwy

wi���cej nawierzchni drogi.

Tablica 6. Wymagania wobec warstwy wi���cej z betonu asfaltowego

Lp

.

W�a�ciwo�ci
Wymagania wobec MMA,

warstwy wi���cej.

1 Modu� sztywno�ci pe�zania 1),  MPa ≥ 16,0

2 Stabilno�� próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o

C, zag�szczonych 2x75 uderze� ubijaka,  kN  ≥11,0

3 Odkszta�cenie próbek jw., mm od 1,5 do 4,0

4 Wolna przestrze� w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0

5 Wype�nienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., %
≤ 75,0

6 Wska	nik zag�szczenia warstwy, % ≥ 98,0

7 Wolna przestrze� w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0

1) oznaczony wg wytycznych  IBDiM,  Informacje,  instrukcje -  zeszyt  nr  48,dotyczy tylko
fazy projektowania sk�adu MMA

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank� mineralno-asfaltow� produkuje si� w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ci�g�ym zapewniaj�cej prawid�owe dozowanie sk�adników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sk�adników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sk�adników, w tym tak�e wst�pne, powinno by� wagowe i zautomatyzowane
oraz  zgodne  z  recept�.  Dopuszcza  si�  dozowanie  obj�to�ciowe  asfaltu,  przy  uwzgl�dnieniu
zmiany jego g�sto�ci w zale�no�ci od temperatury. 

Tolerancje  dozowania  sk�adników  mog�  wynosi�:  jedna  dzia�ka  elementarna  wagi,
wzgl�dnie przep�ywomierza, lecz nie wi�cej ni�  ± 2 % w stosunku do masy sk�adnika.

Je�eli jest przewidziane dodanie �rodka adhezyjnego, to powinien on by� dozowany do
asfaltu w sposób i w ilo�ciach okre�lonych w recepcie.
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Asfalt  w  zbiorniku  powinien  by�  ogrzewany  w  sposób  po�redni,  z  uk�adem
termostatowania, zapewniaj�cym utrzymanie sta�ej temperatury z tolerancj� ± 5o C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi�:
- dla asfaltu rodzaju 35/50 - od 145o C do 165o C.

Kruszywo powinno by� wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wype�niacza uzyska�a w�a�ciw� temperatur�.  Maksymalna temperatura gor�cego kruszywa nie
powinna by�  wy�sza o wi�cej  ni�  30o C od maksymalnej  temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi�:
- dla asfaltu rodzaju 35/50 - od 140o C do 170o C.

5.4. Przygotowanie pod�o�a

Pod�o�e pod warstw�  nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by�  wyprofilowane i
równe. Powierzchnia pod�o�a powinna by� sucha i czysta.

Nierówno�ci pod�o�a pod warstwy asfaltowe nie powinny by�  wi�ksze od podanych w
tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówno�ci pod�o�a pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Pod�o�e pod warstw�

�cieraln� wi���c� i wzmacniaj�c�

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9

2 Drogi klasy G i Z 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nierówno�ci  pod�o�a s�  wi�ksze od podanych  w tablicy 7, pod�o�e
nale�y wyrówna� poprzez u�o�enie warstwy wyrównawczej.

Przed roz�o�eniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, pod�o�e nale�y skropi�
emulsj�  asfaltow�  w ilo�ci  ustalonej  w  ST.  Zalecane  ilo�ci  asfaltu  po odparowaniu  wody z
emulsji podano w tablicy 8.

Powierzchnie  czo�owe  kraw��ników,  w�azów,  wpustów  itp.  urz�dze�  powinny  by�
pokryte asfaltem lub materia�em uszczelniaj�cym zaakceptowanym przez In�yniera / Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Tablica 8. Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up�ynniacza z
asfaltu up�ynnionego

Lp.
Pod�o�e do wykonania warstwy 
z mieszanki betonu asfaltowego

Ilo�� asfaltu po
odparowaniu wody z

emulsji lub up�ynniacza z
asfaltu up�ynnionego,

kg/m2

Pod�o�e pod warstw� asfaltow�
1 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie od 0,5 do 0,7
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2 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni
od 0,2 do 0,5

5.5. Po��czenie mi�dzywarstwowe

Ka�d� u�o�on� warstw� nale�y skropi� emulsj� asfaltow� przed u�o�eniem nast�pnej, w
celu zapewnienia odpowiedniego po��czenia mi�dzywarstwowego, w ilo�ci ustalonej w ST.

Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilo�ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub up�ynniacza z
asfaltu up�ynnionego

Lp. Po��czenie nowych warstw
Ilo�� asfaltu po

odparowaniu wody z
emulsji, kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa od 0,3 do 0,5
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza
3 Asfaltowa warstwa wi���ca od 0,1 do 0,3

Skropienie  powinno  by�  wykonane  z  wyprzedzeniem  w  czasie  przewidzianym  na
odparowanie  wody  lub  ulotnienie  up�ynniacza;  orientacyjny  czas  wyprzedzenia  wynosi  co
najmniej:
− 8 h    przy ilo�ci powy�ej 1,0 kg/m2 emulsji, 
− 2 h    przy ilo�ci od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji,
− 0,5 h przy ilo�ci od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji.

W  ST  D-04.03.01.  �Oczyszczenie  i  skropienie  warstw  konstrukcyjnych�  w  punkcie  9
uwzgl�dniono operacj� oczyszczenia i skropienia warstw, które tego wymagaj�,

5.6. Warunki przyst�pienia do robót

Warstwa  nawierzchni  z  betonu  asfaltowego  mo�e  by�  uk�adana,  gdy  temperatura
otoczenia jest nie ni�sza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubo�ci  > 8 cm i + 100 C dla
wykonywanej  warstwy grubo�ci   ≤ 8 cm. Nie dopuszcza si�  uk�adania mieszanki mineralno-
asfaltowej  na  mokrym  pod�o�u,  podczas  opadów  atmosferycznych  oraz  silnego  wiatru
(V > 16 m/s).

5.7. Zarób próbny

Wykonawca przed przyst�pieniem do produkcji  mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowi�zany do przeprowadzenia w obecno�ci In�yniera /  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawarto�ci asfaltu w mieszance okre�la si� wykonuj�c ekstrakcj�.
Tolerancje  zawarto�ci  sk�adników  mieszanki  mineralno-asfaltowej  wzgl�dem  sk�adu

zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawarto�ci sk�adników mieszanki mineralno-asfaltowej wzgl�dem sk�adu
zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metod�  ekstrakcji,  % m/m
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Lp. Sk�adniki mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanki mineralno-asfaltowe

do nawierzchni dróg

1 Ziarna pozostaj�ce na sitach o oczkach # mm:

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 ± 4,0

2 Ziarna pozostaj�ce na sitach o oczkach # mm:            

0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
± 2,0

3 Ziarna przechodz�ce przez sito o oczkach # 0,075mm
± 1,5

4 Asfalt ± 0,3

5.8. Odcinek próbny

Je�eli  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego uzna  za  konieczne  wykonanie

odcinka  próbnego,  to  co  najmniej  na  3  dni  przed  rozpocz�ciem robót,  Wykonawca  wykona

odcinek próbny w celu:

− stwierdzenia czy u�yty sprz�t jest w�a�ciwy,

− okre�lenia  grubo�ci  warstwy  mieszanki  mineralno-asfaltowej  przed  zag�szczeniem,

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubo�ci warstwy,

− okre�lenia  potrzebnej  ilo�ci  przej��  walców  dla  uzyskania  prawid�owego  zag�szczenia

warstwy.

Do takiej próby Wykonawca u�yje takich materia�ów oraz sprz�tu, jakie b�d� stosowane

do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek próbny powinien  by�  zlokalizowany w miejscu wskazanym przez In�yniera /

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca mo�e przyst�pi� do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu

odcinka próbnego przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by�  wbudowywana uk�adark�  wyposa�on�  w

uk�ad z automatycznym sterowaniem grubo�ci  warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z

dokumentacj� projektow�.
Temperatura  mieszanki  wbudowywanej  nie  powinna  by�  ni�sza  od  minimalnej

temperatury mieszanki podanej w punkcie 5.3.

Zag�szczanie  mieszanki  powinno  odbywa�  si�  bezzw�ocznie  zgodnie  ze  schematem

przej�� walca ustalonym na odcinku próbnym.

Pocz�tkowa temperatura mieszanki w czasie zag�szczania powinna wynosi�  nie mniej

ni�:
- dla asfaltu rodzaju 35/50  - 135o C.

Zag�szczanie nale�y rozpocz�� od kraw�dzi nawierzchni ku osi. Wska	nik zag�szczenia

u�o�onej warstwy powinien by� zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

Z��cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle

do osi drogi.

Z��cza  w  konstrukcji  wielowarstwowej  powinny by�  przesuni�te  wzgl�dem siebie  co

najmniej o 15 cm. Z��cza powinny by� ca�kowicie zwi�zane, a przylegaj�ce warstwy powinny

by� w jednym poziomie.

Z��cze robocze powinno by�  równo obci�te i powierzchnia obci�tej kraw�dzi powinna

by�  posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepn�  ta�m� asfaltowo-kauczukow�. Sposób

wykonywania  z��cz  roboczych  powinien  by�  zaakceptowany  przez  In�yniera  /  Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne�

pkt 6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót

Przed  przyst�pieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykona�  badania  asfaltu,

wype�niacza  oraz  kruszyw  przeznaczonych  do  produkcji  mieszanki  mineralno-asfaltowej
i  przedstawi�  wyniki  tych  bada�  In�ynierowi  /   Inspektorowi  Nadzoru  Inwestorskiego do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej podano w tablicy 11.

 Tablica  11.  Cz�stotliwo��  oraz  zakres  bada�  i  pomiarów  podczas  wytwarzania  mieszanki
mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczególnienie bada�
Cz�stotliwo�� bada�

Minimalna liczba bada� na dziennej dzia�ce
roboczej

1 Sk�ad i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni 

1 próbka przy produkcji do 500 Mg 
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg

2 W�a�ciwo�ci asfaltu dla ka�dej dostawy (cysterny)

3 W�a�ciwo�ci wype�niacza 1 na 100 Mg

4 W�a�ciwo�ci kruszywa  przy ka�dej zmianie

5 Temperatura sk�adników mieszanki 
mineralno-asfaltowej

dozór ci�g�y

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej

ka�dy pojazd przy za�adunku i w czasie
wbudowywania

7 Wygl�d mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 W�a�ciwo�ci próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni

jeden raz dziennie

6.3.2. Sk�ad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie  sk�adu  mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na  wykonaniu  ekstrakcji
wg  PN-S-04001:1967.  Wyniki  powinny  by�  zgodne  z  recept�  laboratoryjn�  z  tolerancj�
okre�lon� w tablicy 7. Dopuszcza si� wykonanie bada� innymi równowa�nymi metodami.

6.3.3. Badanie w�a�ciwo�ci asfaltu

Dla ka�dej cysterny nale�y okre�li� penetracj� i temperatur� mi�knienia asfaltu.

6.3.4. Badanie w�a�ciwo�ci wype�niacza

Na  ka�de  100  Mg  zu�ytego  wype�niacza  nale�y  okre�li�  uziarnienie  i  wilgotno��
wype�niacza.
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6.3.5. Badanie w�a�ciwo�ci kruszywa

Przy ka�dej zmianie kruszywa nale�y okre�li� klas� i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sk�adników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar  temperatury sk�adników mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na odczytaniu

temperatury  na  skali  odpowiedniego  termometru  zamontowanego  na  otaczarce.  Temperatura

powinna by� zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu

termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dok�adno��  pomiaru  ± 2o C.  Temperatura  powinna  by�  zgodna  z  wymaganiami

podanymi w  ST.

6.3.8. Sprawdzenie wygl�du mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie  wygl�du  mieszanki  mineralno-asfaltowej  polega  na  ocenie  wizualnej  jej

wygl�du w czasie produkcji, za�adunku, roz�adunku i wbudowywania.

6.3.9. W�a�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej

W�a�ciwo�ci mieszanki mineralno-asfaltowej nale�y okre�la� na próbkach zag�szczonych

metod� Marshalla. Wyniki powinny by� zgodne z recept� laboratoryjn�.

6.4. Badania dotycz�ce cech geometrycznych i w!a�ciwo�ci warstw nawierzchni
       z betonu asfaltowego

6.4.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica  12.  Cz�stotliwo��  oraz  zakres  bada�  i  pomiarów  wykonanej  warstwy  z  betonu

asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów

1 Szeroko�� warstwy 2 razy na odcinku drogi o d�ugo�ci 1 km

2 Równo�� pod�u�na warstwy ka�dy pas ruchu planografem lub �at� co 10 m

3 Równo�� poprzeczna warstwy nie rzadziej ni� co 5m

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o d�ugo�ci 1 km

5 Rz�dne wysoko�ciowe warstwy pomiar rz�dnych niwelacji pod�u�nej i poprzecznej 

oraz usytuowania osi wed�ug dokumentacji budowy6 Ukszta�towanie osi w planie

7 Grubo�� warstwy 2 próbki z ka�dego pasa o powierzchni do 3000 m2

8 Z��cza pod�u�ne i poprzeczne ca�a d�ugo�� z��cza

9 Kraw�d	, obramowanie warstwy ca�a d�ugo��

10 Wygl�d warstwy ocena ci�g�a

11 Zag�szczenie warstwy 2 próbki z ka�dego pasa o powierzchni do 3000 m2

12 Wolna przestrze� w warstwie jw.

Zakres bada� nale�y okre�li� z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed przyst�pieniem do

robót.
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6.4.2. Szeroko�� warstwy

Szeroko�� warstwy �cieralnej z betonu asfaltowego powinna by� zgodna z dokumentacj�
projektow�, z tolerancj� +5 cm. Szeroko�� warstwy asfaltowej ni�ej po�o�onej, nie ograniczonej
kraw��nikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by� szersza z ka�dej
strony co najmniej o grubo�� warstwy na niej po�o�onej, nie mniej jednak ni� 5 cm.
Zakres bada� nale�y okre�li� w Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed przyst�pieniem do
robót.

6.4.3. Równo�� warstwy

6.4.3.1. Równo�� warstwy wi���cej w kierunku pod�u�nym 
Wymagania dotycz�ce równo�ci pod�u�nej powinny by� spe�nione w czasie wykonywania robót
i po ich zako�czeniu.
Wymagana równo�� pod�u�na jest okre�lona przez warto�ci odchyle� równo�ci, które nie mog�
by�  przekroczone  w  liczbie  pomiarów  stanowi�cych  95%  oraz  100%  liczby  wszystkich
pomiarów na badanym odcinku.
Przez  odchylenie  równo�ci  rozumie  si�  najwi�ksza  odleg�o��  mi�dzy  �at�  a  mierzon�
powierzchni�. Warto�ci odchyle�, wyra�one w mm, okre�la tablica  13

Tablica 13. Dopuszczalne nierówno�ci warstw asfaltowych, mm
Lp. Drogi i place Warstwa 

�cieralna
Warstwa 
wi���ca

Warstwa 
wzmacniaj�ca

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12
3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

Zakres bada� nale�y okre�li� z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed przyst�pieniem do
robót.

6.4.3.2. Równo�� warstwy wi���cej w kierunku poprzecznym

Wymagania  dotycz�ce  równo�ci  poprzecznej  powinny by�  spe�nione  w czasie wykonywania
robót i po ich zako�czeniu.
Pomiar powinien by�  wykonywany nie rzadziej ni� co 5 m, a liczba pomiarów nie mo�e by�
mniejsza  ni�  20.  Wymagana  równo��  poprzeczna  jest  okre�lona  przez  warto�ci  odchyle�
równo�ci,  które nie mog�  by�  przekroczone w liczbie pomiarów stanowi�cych  90% i  100%
liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku.
Odchylenia równo�ci oznacza najwi�ksz� odleg�o�� pomi�dzy �at� a mierzon� powierzchni� w
danym profilu. Warto�ci odchyle�, wyra�one w mm, okre�la tablica 14.

Tablica 14.  Warto�ci odchyle� równo�ci poprzecznej warstwy wi���cej

Klasa
drogi

Element nawierzchni 90% 95% 100%

Gp pasy ruchu zasadnicze, w��czania i wy��czania, 
postojowe

≤ 6 mm − ≤ 9 mm

Zakres bada� nale�y okre�li� z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed przyst�pieniem do
robót.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
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Spadki  poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach  prostych  i  na �ukach

powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, z tolerancj� ± 0,5 %.

Zakres bada� nale�y okre�li� z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed przyst�pieniem do

robót.

6.4.5. Rz�dne wysoko�ciowe

Rz�dne  wysoko�ciowe  warstwy  powinny  by�  zgodne  z  dokumentacj�  projektow�,  z

tolerancj� ± 1 cm.

Zakres bada� nale�y okre�li� z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed przyst�pieniem do

robót.

6.4.6. Ukszta�towanie osi w planie

O� warstwy w planie powinna by�  usytuowana zgodnie z dokumentacj� projektow�,  z
tolerancj� 5 cm.

Zakres bada� nale�y okre�li� z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed przyst�pieniem do

robót.

6.4.7. Grubo�� warstwy

Grubo�� warstwy powinna by� nie mniejsza od grubo�ci projektowanej z dopuszczaln�
odchy�k� +-10%.

Zakres bada� nale�y okre�li� z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed przyst�pieniem do

robó

6.4.8. Z��cza pod�u�ne i poprzeczne

Z��cza w nawierzchni powinny by� wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle

do osi.  Z��cza w konstrukcji  wielowarstwowej powinny by�  przesuni�te  wzgl�dem siebie co

najmniej o 15 cm. Z��cza powinny by� ca�kowicie zwi�zane, a przylegaj�ce warstwy powinny

by� w jednym poziomie.

6.4.9. Kraw�d	, obramowanie warstwy

Warstwa  �cieralna  przy  opornikach  drogowych  i  urz�dzeniach  w  jezdni  powinna

wystawa�  od  3 do 5  mm  ponad  ich  powierzchni�.  Warstwy  bez  oporników  powinny  by�
wyprofilowane a w miejscach gdzie zasz�a konieczno�� obci�cia  pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygl�d warstwy

Wygl�d  warstwy  z  betonu  asfaltowego  powinien  mie�  jednolit�  tekstur�,  bez  miejsc

przeasfaltowanych, porowatych, �uszcz�cych si� i sp�kanych.

6.4.11. Zag�szczenie warstwy i wolna przestrze� w warstwie

Zag�szczenie  i  wolna  przestrze�  w  warstwie  powinny  by�  zgodne  z  wymaganiami

ustalonymi w ST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk�  obmiarow�  jest  m2 (metr  kwadratowy)  warstwy  wi���cej  lub  �cieralnej  z

betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8.

Roboty  uznaje  si�  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�  i  ST,

je�eli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  wg  punktu  6

da�y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P!ATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci podano w ST D-00.00.00 �Wymagania
ogólne� pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu, 
− dostarczenie materia�ów,
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
− posmarowanie lepiszczem kraw�dzi urz�dze� obcych i kraw��ników,
− skropienie mi�dzywarstwowe,
− roz�o�enie i zag�szczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
− obci�cie kraw�dzi i posmarowanie asfaltem,
− przeprowadzenie  pomiarów  i  bada�  laboratoryjnych,  wymaganych  w  specyfikacji

technicznej.
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1.  Normy

1. PN-B-11111; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

drogowych. �wir i mieszanka

2. PN-B-11112; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa !amane do nawierzchni 

drogowych.

3. PN-B-11113; 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek

4. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kszta!tu ziarn

5. PN-84/B-06714/22 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie przyczepno�ci bitumów

6. PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory asfaltowe. Pakowanie, znakowanie i 

transport

7. PN-EN-12591;2002 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do uk!adania. Specyfikacja

8. PN-S-04001; 1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania

9. PN-S-96025; 2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania

10. PN-S-96504; 1961 Drogi samochodowe. Wype!niacz kamienny do mas bitumicznych

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem 

i !at�

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó!sztywnych. IBDiM, Warszawa,

1997

13. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych

utrwale� na drogach krajowych � Zarz�dzenie nr 102 GDDKiA z dnia 19 listopada 2010r.

14. WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2010.  Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  krajowych  �

Zarz�dzenie nr 102 GDDKiA z dnia 19 listopada 2010r.

15. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.

16. Rozporz�dzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w

sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiada�  drogi  publiczne  i  ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce
wykonania  i  odbioru robót  zwi�zanych  z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym
skarp,  plantowanie  skarp  oraz  odmuleniem rowów drogowych  w ramach  przebudowy drogi
gminnej w miejscowo�ci Roztoka na d�ugo�ci ok. 569mb.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym   
i przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w 
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z trwa�ym powierzchniowym umocnieniem skarp i �cieków.

Zakres robót obejmuje:
- umocnienie skarp nasypu i wykopu u�o�enie p�yt  typu MEBA gr.  8cm na podsypce cem. -

piaskowej gr. 5cm,
- plantowanie skarp,
- odmulenie rowów drogowych.

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wod�.

1.4.2. Darnina - p�at lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przero�ni�tej i zwi�zanej korzeniami 
ro�linno�ci trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darnin� powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby 
darnina w sposób trwa�y zwi�za�a si� z pod�o�em systemem korzeniowym. 

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro�linna zawieraj�ca co najmniej 2% cz��ci 
organicznych.

1.4.5.  Humusowanie -  zespó� czynno�ci  przygotowuj�cych  powierzchni�  gruntu do obudowy
ro�linnej,  obejmuj�cy  dog�szczenie  gruntu,  rowkowanie,  naniesienie  ziemi  urodzajnej  z  jej
grabieniem (bronowaniem) i dog�szczeniem.

1.4.6. Biow�óknina - mata z w�ókna bawe�nianego lub bawe�nopodobnego, wykonana technik�
w�ókninow� z równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw     i ro�lin 
motylkowatych, s�u��ca do umacniania i zadarniania powierzchni.

1.4.7. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materia�y, wytworzone technik�
tkack�, dziewiarsk� lub w�ókninow�, w tym geotkaniny i geow�ókniny) i pokrewne wyroby jak: 
georuszty (p�askie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewn�trznie po��czonych 
elementów), geomembrany (folie z polimerów syntetycznych), geokompozyty (materia�y 
z�o�one z ró�nych wyrobów geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), 
geosieci (p�askie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wi�kszymi ni� elementy 
sk�adowe, z oczkami po��czonymi w�z�ami), geomaty z siatki (siatki ze struktur� przestrzenn�), 
geosiatki komórkowe (z ta�m tworz�cych przestrzenn� struktur� zbli�on� do plastra miodu).
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1.4.8. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z 
p�ynnych osadów �ciekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biow�ókniny i 
geosyntetyków, dora�nie zabezpieczaj�ca przed erozj� powierzchniow� do czasu przej�cia tej 
funkcji przez okryw� ro�linn�.

1.4.9. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub �y�k� na 100  kwadratów, 
ka�dy o powierzchni 25 cm2, do okre�lania procentowego udzia�u gatunków ro�lin, po obsianiu.

1.4.10. �ciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdni� lub chodnikiem s�u��cy do 
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyleg�ego terenu do 
odbiorników sztucznych lub naturalnych.

1.4.11. Pozosta�e okre�lenia podstawowe s� zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 
1.5.

2. MATERIA!Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materia�ów

Ogólne wymagania dotycz�ce materia�ów, ich pozyskiwania i sk�adowania, podano w  
ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 2.

2.2. Rodzaje materia�ów

Materia�ami stosowanymi przy umacnianiu skarp i �cieków obj�tymi niniejsz� ST s�:
− ziemia urodzajna,
− nasiona traw oraz ro�lin motylkowatych,
− prefabrykowane elementy MEBA 40cm/60cm.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera� co najmniej 2% cz��ci organicznych. Ziemia 
urodzajna powinna by� wilgotna i pozbawiona kamieni wi�kszych od 5 cm oraz wolna od 
zanieczyszcze� obcych.

W przypadkach w�tpliwych In�ynier / Inspektor Nadzoru Inwestorskiego mo�e zleci�
wykonanie bada� w celu stwierdzenia, �e ziemia urodzajna odpowiada nast�puj�cym kryteriom:
a) optymalny sk�ad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarto�� fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,
c) zawarto�� potasu (K2O) > 30 mg/m2,
d) kwasowo�� pH ≥ 5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybór gatunków traw nale�y dostosowa� do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. 
Zaleca si� stosowa� mieszanki traw o drobnym, g�stym ukorzenieniu, spe�niaj�ce wymagania 
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.
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2.5. Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane p�yty typu MEBA 40cm/60cm gr. 8cm.

2.6. Kruszywo

	wir i mieszanka powinny odpowiada� wymaganiom PN-B-11111:1996.
Piasek powinien odpowiada� wymaganiom PN-B-11113:1996.

2.7. Zaprawa cementowa

Nale�y stosowa� zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� 
pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania robót

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego 
powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
− koparek,
− ew. walców g�adkich, �ebrowanych lub ryflowanych,
− ubijaków o r�cznym prowadzeniu,
− wibratorów samobie�nych,
− p�yt ubijaj�cych,
− ew. sprz�tu do podwieszania i podci�gania,
− cysterny  z  wod�  pod  ci�nieniem  (do  zraszania)  oraz  w��y  do  podlewania  (miejsc

niedost�pnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� 
pkt 4.

4.2. Transport materia!ów

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed zawilgoceniem.

4.2.2. Transport prefabrykatów
Transport prefabrykatów powinien odbywa� si� wg BN-80/6775-03/01.

Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.

4.2.3. Transport elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w 
warunkach zabezpieczaj�cych je przed uszkodzeniami.
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Do transportu mo�na przekaza� elementy, w których beton osi�gn�� wytrzyma�o�� co najmniej 
0,75 RG.

4.2.4. Transport kruszywa

Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Transport cementu

Cement nale�y przewozi� zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5.

5.2. Uk!adanie elementów prefabrykowanych

Ustawienie prefabrykatów powinno by� wykonane na podsypce cem.-piaskowej zgodnie 
z dokumentacj� projektow�. Ustawianie prefabrykatów powinno by� zgodne z projektowan�
niwelet� dna rowu.

Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekracza� szeroko�ci 1 cm. Spoiny 
pomi�dzy p�ytami nale�y wype�ni� zapraw� cementowo-piaskow� o stosunku 1:4 i utrzymywa�
w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. Spoiny przed zalaniem nale�y oczy�ci� i zmy�
wod�. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 

6.2. Kontrola jako�ci umocnie� elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

− wska�nika zag�szczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.7,
− szeroko�ci dna koryta - dopuszczalna odchy�ka ± 2 cm,
− odchylenia linii �cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm,
− równo�ci górnej powierzchni �cieku - na 100 m dopuszczalny prze�wit mierzony �at� 2 m - 1

cm,
− dok�adno�ci wype�nienia szczelin mi�dzy prefabrykatami - pe�na g��boko��.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk� obmiarow� jest:
− m2 (metr kwadratowy) powierzchni wyplantowanej skarpy , odmulonego rowu drogowego, 
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− m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp rowu z prefabrykowanych elementów betonowych.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8.
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami 

In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, je�eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da�y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�:
− wykonana podsypka.

9. PODSTAWA P!ATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci podano w ST D-00.00.00 �Wymagania 
ogólne� pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia/plantowania skarp lub odmulenia rowu drogowego 
obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− dostarczenie i wbudowanie materia�ów,
− uporz�dkowanie terenu,
− przeprowadzenie bada� i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1.  Normy

  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywo  naturalne  do  nawierzchni
drogowych. 	wir i mieszanka

  2. PN-B-11113:1996 Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni
drogowych. Piasek

  3. PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody bada�
  4. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwyk�e
  5. PN-EN-197-1:2002 Cement. Cz��� 1: Sk�ad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce

cementu powszechnego u�ytku
  6. PN-R-65023:1999 Materia� siewny. Nasiona ro�lin rolniczych
  7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
  8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
  9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów  i  torowisk  tramwajowych.  Kraw��niki  i  obrze�a
chodnikowe

10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
11. PN-B-06250 Beton zwyk�y
12. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
13. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyk�ego
14. PN-B-32250 Materia�y budowlane. Woda do betonów i zapraw
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15. BN-80/6775-
03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

16. BN-80/6775-
03/04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a 
chodnikowe

10.2. Inne dokumenty

11.  Katalog  szczegó�ów  drogowych  ulic,  placów  i  parków  miejskich,  Centrum  Techniki
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

12.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-06.02.01.

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
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1. WST�P

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce

wykonania  i  odbioru  robót  zwi�zanych  z  wykonaniem  przepustów  pod  zjazdami  przy
przebudowie drogi gminnej w miejscowo�ci Roztoka na d�ugo�ci ok. 569mb.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i 

przy realizacji umowy na wykonanie robót zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w 
punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych

z wykonywaniem przepustów z rur betonowych WIPRO.

1.4.  Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia podane w niniejszej  ST s�  zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami ST
D.00.00.00 oraz wytycznymi stosowania rur betonowych WIPRO.

2. MATERIA!Y

Wymagania ogólne dotycz�ce materia�ów podano w ST D-00.00.00.

Materia�ami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji obj�tych niniejsz� ST s�:
� rury betonowe WIPRO o �rednicy 400, 600 mm,
� podsypka z pospó�ki
� grunt zasypowy kat. II wg D-02.03.01
� umocnienie wylotów i wlotów przepustów p�ytami typu MEBA.

2.1.  Wymagania dla rury przepustu

Rury betonowe WIPRO o �rednicy 400, 600mm.

Kszta�t i wymiary prefabrykatów powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST.
Odchy�ki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiada� PN-B-02356 [1].

Powierzchnie elementów powinny by� g�adkie, bez p�kni�� i rys. Dopuszcza si� drobne 
pory jako pozosta�o�ci po p�cherzykach powietrza i wodzie, których g��boko�� nie przekracza 5 
mm.

Prefabrykaty rurowe powinny by� wykonane z betonu klasy co najmniej  B-30.
Sk�adowanie prefabrykatów powinno odbywa� si� na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym pod�o�u.

Do zakupionych rur winna by do��czona deklaracja zgodno�ci na dostarczone towary, 
wyprodukowane zgodnie z wydan� aprobat�  techniczn�.

2.2.  Wymagania dla materia�ów zasypki 

 Grunt zasypowy kat. II wg D-02.03.01.
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3. SPRZ�T
Roboty zwi�zane z wykonaniem przepustów b�d�  wykonywane r�cznie oraz przy u�yciu

sprz�tu mechanicznego zaakceptowanego przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Przy mechanicznym wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponowa� nast�puj� cym 
sprawnym technicznie sprz�tem:
- d�wig
- koparka chwytakowa na podwoziu g�sienicowym o poj. �y�ki 0,4m3
-ubijak spalinowy 200 kg.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00. �Wymagania ogólne� punkt 
4.

4.2.  Transport materia!ów

4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach 

zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu
Cement nale�y przewozi� zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

4.2.4. Transport rur
Rury mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych 

j� przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.   Wykonanie robót ziemnych
Wykonanie wykopów

Roboty  ziemne  powinny  by�  wykonane  zgodnie  ze  szczegó�owymi  wymaganiami
technicznymi  wykonania  oraz  wymaganiami  w  zakresie  wykonania  i  badania  przy  odbiorze
okre�lonymi  przez  normy  PN-68/B-06050.  Tyczenie  wykopów  powinno  by�  wykonane  na
podstawie osi g�ównych obiektu przez wyspecjalizowanego geodet�. Roboty ziemne powinny by�
prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawc�  i  zaakceptowanym przez In�yniera /
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  harmonogramem robót.
Ze  wzgl�du  na  mo�liwo��  wyst�powania  niezinwentaryzowanych  urz�dze�  podziemnych,
Wykonawca powinien wykona� przekopy próbne.

Sprawdzenie zgodno�ci rz�dnych terenu i warunków gruntowych

Przed przyst�pieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowi�zek sprawdzi�
zgodno��  rz�dnych  terenu  z  danymi  wg  Dokumentacji  Projektowej.  Wszelkie  odst�pstwa  od
Dokumentacji  powinny  by�  odnotowane  w Dzienniku  Budowy wpisem potwierdzonym  przez
In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  co b�dzie stanowi�  podstaw�  do korekty ilo�ci
robót  w  Ksi�dze  Obmiaru.  Wykonawca  ma  obowi�zek  bie��cej  kontroli  i  oceny  warunków
gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z Dokumentacj� Projektow�.
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Niezgodno��  w�a�ciwo�ci  gruntu  wydobywanego  z  danymi  zawartymi  w  Dokumentacji
Projektowej powinna by� odnotowana w Dzienniku Budowy.

Kolejno�� robót przy wykonaniu wykopów

Przed  przyst�pieniem  do  wykonywania  wykopów  In�ynier  /  Inspektor  Nadzoru
Inwestorskiego   mo�e nakaza�  wykonanie  r�cznych  przekopów próbnych.  Grunty z  wykopu
nale�y przenie��  i  spryzmowa�  w miejscu wskazanym przez In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.  Grunt mo�e by�  cz��ciowo wykorzystany do budowy nasypu,  po uprzednim
zaakceptowaniu przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nadmiar gruntu nale�y
odwie�� na zaakceptowane przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego miejsce.

Wykonanie wykopów - wymagania podstawowe
a) metoda wykonania wykopów powinna by� dobrana w zale�no�ci od wielko�ci robót,

g��boko�ci  wykopu, ukszta�towania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprz�tu
mechanicznego,

b) wykopy te powinny by� wykonywane w takim okresie, aby po ich zako�czeniu mo�na
by�o przyst�pi� natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych 
i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu,

W czasie  wykonywania  tych  robót,  na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno��  za
bezpiecze�stwo obszaru przyleg�ego do wykopów, wraz ze znajduj�cymi si� tam budowlami. Je�eli
na  terenie  robót  ziemnych  zostan�  stwierdzone  urz�dzenia  podziemne  nie  przewidziane  w
Dokumentacji Projektowej (instalacje wodoci�gowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)
albo niewybuchy lub inne pozosta�o�ci wojenne, wówczas roboty nale�y przerwa�, powiadomi� o
tym  In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  a  dalsze  prace  prowadzi�  dopiero  po
uzgodnieniu trybu post�powania z instytucjami sprawuj�cymi nadzór nad tymi urz�dzeniami. W
przypadku  natrafienia  w  czasie  wykonywania  wykopu  na  grunt  o  no�no�ci  mniejszej  od
przewidzianej  w  Dokumentacji  Projektowej,  roboty  ziemne  nale�y  przerwa�  i  powiadomi�
In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w celu ustalenia odpowiednich zabezpiecze�.

Nienaruszalno�� struktury dna wykopu

Wykopy powinny by� wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu,
przy czym, w porównaniu do projektowanego poziomu, powinna by� pozostawiona nienaruszona
warstwa gruntu o grubo�ci co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by�  usuni�ta bezpo�rednio
przed wykonaniem podbudowy po wypompowaniu wody nap�ywaj�cej z wykopu. W przypadku
wykonywania  robót  ziemnych  w czasie mrozów lub pozostawienia wykopów na czas  zimy w
gruntach  wysadzinowych  lub  drobnoziarnistych  nale�y  zabezpieczy�  pod�o�e  gruntowe  przed
zamarzni�ciem  lub  usun��  przemarzni�t�  warstw�  gruntu  przed  wznowieniem  robót.  Sposób
odwodnienia  wykopów  nie  mo�e  powodowa�  os�abienia  lub  zniszczenia  naturalnej  struktury
gruntu.
Roboty ziemne powinny odpowiada� wymaganiom PN-B-06050.

Zasypywanie wykopów

Zasypywanie  wykopów  powinno  by�  przeprowadzone  bezpo�rednio  po  wykonaniu  

w nich projektowanych elementów obiektu i  okre�lonych  robót.  Przed rozpocz�ciem zasypania

wykopów ich dno powinno by� oczyszczone z torfów, gytii i namu�ów oraz ewentualnych innych

zanieczyszcze� obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Je�eli dno wykopu znajdowa� si�

b�dzie pod wod�, niezb�dne b�dzie stwierdzenie czysto�ci dna..
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Zag�szczanie gruntu nasypowego

Ka�da warstwa gruntu w nasypie powinna by� zag�szczana mechanicznie. Grubo��
zag�szczanych warstw winna wynosi� :

a) przy zag�szczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m
b) przy zag�szczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi -

max. 0,4 m
c) przy ubijaniu ci��kimi  tarczami -  od 0,5  m do 1,0 m w zale�no�ci  od ich masy  

i wysoko�ci spadania, przy czym grubo�� ubijanej warstwy nie powinna by� wi�ksza
od �rednicy tarczy.

Wilgotno�� gruntu zag�szczanego w danej warstwie winna by� zbli�ona do wilgotno�ci 
optymalnej. W przypadku wilgotno�ci mniejszej ni� 0,8 optymalnej, grunt nale�y polewa� wod�,
a w przypadku wilgotno�ci wi�kszej ni� 1,25 optymalnej, grunt nale�y przesuszy�.

Przy zag�szczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wska�nika nale�y:

· roz�cie�a�  grunt  warstwami  poziomymi  o  równej  grubo�ci,  sposobem  r�cznym  lub
lekkim sprz�tem mechanicznym

· warstw�  nasypanego  gruntu  zag�szcza�  na  ca�ej  szeroko�ci,  przy jednakowej  liczbie
przej�� sprz�tu zag�szczaj�cego

· prowadzi� zag�szczanie od kraw�dzi ku �rodkowi nasypu.

5.2.   Wykonanie przepustu
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania Ogólne�
Wykonawca przedstawi In�ynierowi / Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projekt techniczny i
technologiczny wykonania przepustu.
Monta� konstrukcji winna wykonywa� ekipa posiadaj�ca przeszkolenie w monta�ach tego typu
konstrukcji.
Przy wykonywaniu zasypki przepustu nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad:
- zasypka powinna by� wykonywana równomiernie i równocze�nie z obu stron przepustu
-zasypka powinna by� wykonywana warstwami o gr. max 30cm, zag�szczonymi do wska�nika 
zag�szczenia 
0,95 (w strefie bezpo�rednio przy rurze) oraz 
0,98 w pozosta�ej strefie
-podczas zag�szczania zasypki kontrolowa� rz�dne posadowienia przepustu niedopuszczaj�c do 
jego wypychania b�d� przemieszczenia poziomego
-grunt zasypki: niewysadzinowy piasek gruboziarnisty i frakcji 0-32mm.

Ka�da warstwa zag�szczonej zasypki musi zosta� odebrana przez In�yniera / Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 
i  potwierdzona  stosownym  wpisem  w  Dzienniku  Budowy,  co  upowa�nia  Wykonawc�  do
wykonania kolejnej warstwy.

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-00.00.00.

6.2.  Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania przed przyst�pieniem do robót
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materia�ów
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowi�zany do sta�ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z cz�stotliwo�ci� okre�lon� w niniejszej ST i zaakceptowan� przez In�yniera / 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W szczególno�ci kontrola powinna obejmowa�:

- prawid�owo�� wykonania wykopów pod k�tem w�a�ciwych rz�dnych oraz spadków 
za�o�onych w dokumentacji technicznej z dok�adno�ci�  ±2cm

- prawid�owo�� wykonania i zag�szczenia podsypki w wykopie z pospó�ki w 3 
miejscach, wska�nik zag�szczenia 
 0,98

- prawid�owo�� wykonania górnej warstwy podsypki relatywnie lu�nej o grubo�ci min. 
równej wysoko�ci karbu rury

− prawid�owo�� wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wska�nik 
zag�szczenia 
0,95 ( w strefie bezpo�rednio przy rurze) oraz 
0,98 w pozosta�ej 
strefie przepustu.

Materia�y przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich deklaracji zgodno�ci
oraz �wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, ka�dorazowo przed
wbudowaniem musz� uzyska� akceptacj� In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Akceptacja partii materia�ów do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materia�ów 
dokonanej przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz udokumentowaniu jej 
wpisem do dziennika budowy.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynosz�:

� odchylenie odleg�o�ci kraw�dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
�wykopu nie powinno wynosi� wi�cej ni�  5 cm,

� �odchylenie wymiarów w planie nie powinno by� wi�ksze ni�   0,05 m
� �odchylenie grubo�ci warstwy pod�o�a nie powinno przekracza�  2 cm,
� �odchylenie szeroko�ci warstwy pod�o�a nie powinno przekracza�  5 cm,
� odchylenie przepustu rurowego w planie, odchylenie odleg�o�ci osi u�o�onego

przepustu od osi przewodu ustalonej na �awach celowniczych nie powinna
�przekracza�  5 cm,

� odchylenie spadku u�o�onego przepustu od przewidzianego nie powinno 
przekracza� -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwi�kszonym spadku),

� wska�nik zag�szczenia zasypki wykopów okre�lony w pi�ciu miejscach ka�dej 
warstwy na d�ugo�ci powinien by� zgodny z wymaganym,

Sprawdzanie wymiarów wykonywa� nale�y za pomoc� przyrz�dów pomiarowych z dok�adno�ci
do 1 mm.  

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00. �Wymagania 
ogólne� punkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostk� obmiarow� jest metr wykonanego przepustu oraz inne elementy sk�adowe obmierzane 
wg innych jednostek:

− 1mb u�o�onego przepustu betonowego,
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− ��czna warto�� materia�ów potrzebnych do wykonania przepustu w tym 1m2 
u�o�onego umocnienia skarpy przepustu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00.

9. PODSTAWA P�ATNO�CI

9.1.  Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p!atno�ci
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci podano w ST D-M-00.00.00. �Wymagania 
ogólne�.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:

− prace pomiarowe i przygotowawcze
− zakup i transport elementów przepustu,
− wykonanie wykopu,
− wykonanie zasypki z gruntu kat. II zgodnie z dokumentacj� projektow� i jej 

zag�szczeniu,
− zmontowanie konstrukcji przepustu wg projektu monta�u wykonanego przez 

Wykonawc�,
− wykonanie zasypki rury,
- umocnienie skarp przepustów oraz rowów w okolicy przepustów,
− wykonanie pozosta�ych elementów zgodnie z dokumentacj� projektow�,
− wykonanie niezb�dnych bada� i pomiarów okre�lonych w ST i przez producenta rury
− uporz�dkowaniu terenu.
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1.  Normy
  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci

zanieczyszcze� obcych
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sk�adu ziarnowego
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kszta�tu ziaren
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno�ci
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasi�kliwo�ci
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporno�ci

metod� bezpo�redni�
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci

zanieczyszcze� organicznych
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto�ci siarki

metod� bromow�
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie �cieralno�ci w b�bnie

Los Angeles
11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. 	wir i mieszanka
12. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa �amane do nawierzchni

drogowych
13. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
14. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Sk�ad, wymagania

i ocena zgodno�ci
15. PN-B-32250 Materia�y budowlane. Woda do betonu i zapraw
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
17. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu

10.2.  Inne dokumenty.

18.  Normy i wytyczne producenta rury
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-06.03.01.

�CINANIE I UZUPE!NIANIE POBOCZY
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST) s�  wymagania  dotycz�ce  wykonania  i
odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem uzupe�nienia poboczy przy przebudowie drogi gminnej
w miejscowo�ci Roztoka na d�ugo�ci ok. 569mb.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robót zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz�  zasad  prowadzenia  robót  zwi�zanych  z
wykonywaniem nawierzchni z kruszywa �amanego na poboczach gruntowych.
Zakres wykonania obejmuje:
� uzupe�nienie poboczy z kruszywa �amanego 0/31,5 mm, grubo�ci warstwy 10 cm.

DOPUSZCZA  SI�  STOSOWANIE  KRUSZYWA  "AMANEGO  POZYSKANEGO  Z
PRZEKRUSZENIA  SKA"  LITYCH.  NIE  DOPUSZCZA  SI�  KRUSZYWA  "AMANEGO
POZYSKANEGO  Z  PRZEKRUSZENIA  OTOCZAKÓW  ORAZ  G"AZÓW
NARZUTOWYCH.
1.4. Okre�lenia podstawowe
1.4.1. Kruszywo !amane stabilizowane mechaniczne � zgodnie z SST D-04.04.02.
1.4.2. Pobocze gruntowe - cz���  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si�

pojazdów,  umieszczenia  urz�dze�  bezpiecze�stwa  ruchu  i  wykorzystywana  do  ruchu
pieszych, s�u��ca jednocze�nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.3. Pozosta�e okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. �Wymagania ogólne� punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót
Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00. �Wymagania ogólne� pkt 1.5.

2. MATERIA�Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materia!ów
Ogólne  wymagania  dotycz�ce  materia�ów,  ich  pozyskiwania  i  sk�adowania  podano w ST D-
00.00.00. �Wymagania ogólne� punkt 2.

2.2. Materia!y do wykonania poboczy
Zgodnie z SST D-04.04.02.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00.. �Wymagania ogólne� pkt 3.

3.2. Sprz�t do wykonania robót
Wykonawca  przyst�puj�cy  do  wykonania  uzupe�nienia  pobocza  mieszank�  k�sm  powinien
wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
� sprz�tu do odspajania i wydobywania gruntu lub innego materia�u,
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� sprz�tu do spulchniania pod�o�a, rozk�adania i profilowania mieszanki,
� mieszarek do wymieszania sk�adników mieszanki k�sm,
� przewo�nych zbiorników na wod� do zwil�ania mieszanki k�sm, wyposa�onych w urz�dzenia

do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
� ma�ych walców statycznych lub zag�szczarek p�ytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu
Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00. �Wymagania ogólne� punkt
4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo  i  inne  materia�y  mo�na  przewozi�  dowolnymi  �rodkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00. �Wymagania ogólne� punkt 5.

5.2. Przygotowanie pod!o	a
Pod�o�e gruntowe pod mieszank�  k�sm powinno spe�nia� wymagania okre�lone w dokumentacji
projektowej.

5.3. Wykonanie warstwy z kruszywa !amanego

5.3.1. Projektowanie sk!adu kruszywa !amanego
Zgodnie z SST D-04.04.02.

5.3.2. Wbudowanie i zag�szczenie kruszywa !amanego
Zgodnie z SST D-04.04.02.

5.4. Utrzymanie warstwy kruszywa !amanego
Zgodnie z SST D-04.04.02.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót
Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-00.00.00. �Wymagania ogólne� pkt 6.

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót
Przed  przyst�pieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykona�  badania  kruszyw
przeznaczonych  do produkcji  mieszanki k�sm i przedstawi�  wyniki  tych bada�  In�ynierowi  /
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robót

Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w tablicy 2.

Tablica 2. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów

Lp Wyszczególnienie bada�
Cz�stotliwo�� bada�

Minimalna liczba bada� na
dziennej dzia�ce roboczej

1 Uziarnienie k�sm 2 próbki

2 Wilgotno�� k�sm 2 próbki
3 Wska�nik zag�szczenia nawierzchni gruntowej 2 razy na 1 km

6.4. Badania dotycz�ce cech geometrycznych i w�a�ciwo�ci

6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów wykonanego uzupe�nienia pobocza podaje tablica
3.
Tablica 3. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów

Lp Wyszczególnienie bada� Minimalna cz�stotliwo�� bada� i pomiarów
1 Ukszta�towanie w planie co 100m 
2 Rz�dne wysoko�ciowe co 100m
3 Równo�� pod�u�na co 50 m
4 Równo�� poprzeczna 10 pomiarów na 1 km
5 Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km 
6 Szeroko�� 10 pomiarów na 1 km
7 Grubo�� 10 pomiarów na 1 km
8 Zag�szczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni 

6.4.2. Ukszta�towanie  pobocza

�Pobocze w planie nie mo�e by� przesuni�ta w stosunku do projektowanego o wi�cej ni�   5cm.
Zakres bada� nale�y uzgodni� z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed przyst�pieniem do
robót.
6.4.3. Rz�dne wysoko�ciowe

Odchylenie rz�dnych wysoko�ciowych od rz�dnych projektowanych nie powinny przekracza�
+1 cm, -3 cm.
Zakres bada� nale�y uzgodni� z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed przyst�pieniem do
robót.
6.4.4. Równo�
 pobocza

Nierówno�ci pod�u�ne pobocza nale�y mierzy� 4-metrow� �at�, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówno�ci pobocza nie powinny przekracza� 15 mm.
Zakres bada� nale�y uzgodni� z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed przyst�pieniem do
robót.
6.4.5. Spadki poprzeczne pobocza

Spadki  poprzeczne  pobocza  na  prostych  i  �ukach  powinny  by�  zgodne  z  dokumentacj�
�projektow�, z tolerancj�  0,5 %.

Zakres bada� nale�y uzgodni� z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed przyst�pieniem do
robót.
6.4.6. Szeroko�
 pobocza
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Szeroko�� pobocza  nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� + 10 cm, -5
cm.
Zakres bada� nale�y uzgodni� z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed przyst�pieniem do
robót.
6.4.7. Grubo�
 warstw
Grubo��  warstwy  uzupe�niaj�cej  pobocze  nale�y  sprawdza�  przez  wykopanie  do�ków
kontrolnych w po�owie szeroko�ci pobocza. Dopuszczalne odchy�ki od grubo�ci projektowanej

�nie powinny przekracza�   1 cm.
Zakres bada� nale�y uzgodni� z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed przyst�pieniem do
robót.
6.4.8. Zag�szczenie pobocza
Zag�szczenie  pobocza  nale�y bada�  co  najmniej  dwa razy dziennie,  z  tym,  �e  maksymalna
powierzchnia  pobocza  przypadaj�ca  na  jedno  badanie  powinna  wynosi�  600 m2.  Kontrol�
zag�szczenia pobocza mo�na wykona� dowoln� metod�.
Zakres bada� nale�y uzgodni� z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed przyst�pieniem do
robót.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00.. �Wymagania ogólne� punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego uzupe�nienia pobocza z k�sm.

|8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00.. �Wymagania ogólne� punkt 8.
Roboty  uznaje  si�  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj�  projektow�,  ST  i  wymaganiami
In�yniera  /  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  je�eli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji wed�ug punktu 6 da�y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P!ATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci podano w ST D-00.00.00. �Wymagania ogólne�
punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 uzupe�nienia pobocza z mieszanki k�sm obejmuje:
� prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
� oznakowanie robót,
� spulchnienie, wyprofilowanie i zag�szczenie ze skropieniem wod� pod�o�a gruntowego,
� dostarczenie materia�ów,
� dostarczenie i wbudowanie k�sm,
� wyrównanie do wymaganego profilu,
� zag�szczenie warstwy uzupe�nienia pobocza,
� przeprowadzenie pomiarów i bada� laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

�Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowo�ci Roztoka�.

 - PROJEKT WYKONAWCZY -

170



               SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 06.00.00.  Roboty wyko�czeniowe              171

10.1. Normy
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 	wir i 

mieszanka.
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wska�nika piaskowego.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i �at�.
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wska�nika zag�szczenia gruntu.
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE

D-07.00.00.

URZ�DZENIA BEZPIECZE�STWA RUCHU
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SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

D-07.02.01.

OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WST�P

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s�  wymagania  dotycz�ce
wykonania i odbioru oznakowania przy przebudowie drogi gminnej w miejscowo�ci Roztoka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w post�powaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robót  zwi�zanych z realizacj� zadania wymienionego w
punkcie 1.1

1.3. Zakres robót obj�tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych
z wykonaniem oznakowania pionowego w okresie robót.

Projektowana wielko�� tarczy znaków � wg dokumentacji projektowej
Zakres wykonania obejmuje:
- s�upki do znaków drogowych,
- tablice znaków drogowych i tablice informacyjne,
- progi zwalniaj�ce.
1.4. Okre�lenia podstawowe
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, 
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest tre��
znaku. Tarcza mo�e by� wykonana z ró�nych materia�ów (stal, aluminium, tworzywa 
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sk�adana.

1.4.3. Lico znaku - przednia cz��� znaku, s�u��ca do podania tre�ci znaku. Lico znaku mo�e by�
wykonane jako malowane lub oklejane (foli� odblaskow� lub nieodblaskow�).

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje w�a�ciwo�ci odblaskowe 
(wykonane jest z materia�u o odbiciu powrotnym - wspó�dro�nym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - s�up (s�upy), wysi�gnik, wspornik itp., na którym 
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami s�u��cymi do przymocowania tarczy (�ruby, 
zaciski itp.).

1.4.6. Znak nowy - znak u�ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 
miesi�cy od daty produkcji.

1.4.7. Znak u�ytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres d�u�szy ni�
3 miesi�ce od daty produkcji.

1.4.8. Pozosta�e okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 
1.5. 
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2. MATERIA�Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materia!ów

Ogólne wymagania dotycz�ce materia�ów, ich pozyskiwania i sk�adowania podano w       
ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materia!ów

Ka�dy materia� do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  
musi posiada� aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� jednostk�. Znaki drogowe 
powinny mie� certyfikat bezpiecze�stwa (znak �B�) nadany przez uprawnion� jednostk�.

2.3. Materia!y do znaków pionowych

2.3.1. Tarcze znaków i s�upki 
Do wykonania oznakowania pionowego znajduj� zastosowanie nast�puj�ce materia�y:
− rury stalowe ∅ 70 mm,
− tablice  znaków drogowych   z  blachy ocynkowanej,  z  ramk�,  pokryte  foli�  odblaskow�  (I

generacji),
− �ruby M8, M10,
− uchwyty do znaków drogowych przymocowanych do konstrukcji.

Rury  powinny  odpowiada�  wymaganiom  PN-80/H-74219,  PN-84/H-74220  lub  innej
normy zaakceptowanej przez In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Powierzchnia zewn�trzna i wewn�trzna rur nie powinna wykazywa� wad w postaci �usek,
p�kni��,  zwalcowa�  i  naderwa�.  Dopuszczalne  s�  nieznaczne  nierówno�ci  pojedyncze  rysy
wynikaj�ce  z  procesu  wytwarzania,  mieszcz�ce  si�  w  granicach  dopuszczalnych  odchy�ek
wymiarowych. 
Ko�ce rur powinny by� obci�te równo i prostopadle do osi rury.
Rury powinny by� proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza� 1,5 mm
ma 1 m d�ugo�ci rury.

Rury  powinny  by�  ze  stali  gatunkach  dopuszczonych  przez  normy  (np.  R55,  R65,
18G2A):  PN-89/H-84023/07,  PN-86/H-84018,  PN-75/H-84019,  PN-89/H-84030/02  lub  inne
normy.
Do ocynkowania rur stosuje si� gatunek cynku Raf wed�ug PN-77/H-82200.
Rury powinny by� dostarczone bez opakowania w wi�zkach lub luzem wzgl�dnie w opakowaniu
uzgodnionym z  Zamawiaj�cym.  Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej
obejmowa�: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.

Kszta�towniki  powinny  odpowiada�  wymaganiom  PN-91/H-93010.  Powierzchnia
kszta�townika  powinna  by�  charakterystyczna  dla  procesu  walcowania  i  wolna  od  wad,  jak
widoczne �uski,  p�kni�cia,  zwalcowania  i  naderwania.  Dopuszczalne s�  usuni�te  wady przez
szlifowanie lub d�utowanie z tym, �e obrobiona powierzchnia powinna mie� �agodne wyci�cia i
zaokr�glone brzegi, a grubo�� kszta�townika nie mo�e zmniejszy� si� poza dopuszczaln� doln�
odchy�k� wymiarow� dla kszta�townika.

Kszta�towniki  powinny  by�  obci�te  prostopadle  do  osi  wzd�u�nej  kszta�townika.
Powierzchnia ko�ców kszta�townika nie powinna wykazywa� rzadzizn, rozwarstwie�, p�kni�� i
�ladów jamy skurczowej widocznych nieuzbrojonym okiem.

Kszta�towniki powinny by�  ze stali St3W lub St4W oraz mie� w�asno�ci mechaniczne
wed�ug PN-88/H-84020.
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W  przypadku  zastosowania  pow�oki  metalizacyjnej  cynkowej  na  konstrukcjach  stalowych
powinna ona by� z cynku o czysto�ci nie mniejszej ni� 99,5% i odpowiada� wymaganiom BN-
89/1076-02.

Minimalna  grubo��  pow�oki  cynkowej  powinna  spe�nia�  nast�puj�ce  wymagania  dla
za�o�onego okresu trwa�o�ci 10 lat (dla agresywno�ci korozyjnej atmosfery okre�lonej wed�ug
PN-71/H-04651);
− agresywno�� "umiarkowana" - minimalna grubo�� pow�oki cynkowej - 120µm,

− agresywno�� "ci��ka" - minimalna grubo�� pow�oki cynkowej - 160 µm.

Powierzchnia  pow�oki  powinna  by�  jednorodna  pod  wzgl�dem  ziarnisto�ci.  Nie  mo�e  ona

wykazywa� widocznych wad jak rysy, p�kni�cia, p�cherze lub odstawanie pow�oki od pod�o�a.

Producent  lub  dostawca  ka�dej  konstrukcji  wsporczej,  a  w  przypadku  znaków

umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (np. s�upy latar� itp.), a tak�e elementów

s�u��cych  do  zamocowania  znaków  na  tym  obiekcie  lub  konstrukcji,  obowi�zany  jest  do

wydania gwarancji. Przedmiotem gwarancji s� w�a�ciwo�ci techniczne konstrukcji wsporczej lub

elementów mocuj�cych oraz trwa�o�� zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W  przypadku  s�upków  znaków  pionowych  ostrzegawczych,  zakazu,  nakazu  i

informacyjnych  o  standardowych  wymiarach  oraz  w  przypadku  elementów,  s�u��cych  do

zamocowania  znaków do innych  obiektów lub  konstrukcji  gwarancja  mo�e  by�  wydana  dla

partii dostawy.

2.3.2. Tarcza znaku.

Materia�y u�yte na lico i tarcz� znaku oraz po��czenie lica znaku z tarcz� znaku, a tak�e

sposób  wyko�czenia  znaku,  musz�  wykazywa�  pe�n�  odporno��  na  oddzia�ywanie  �wiat�a,

zmian  temperatury,  wp�ywy  atmosferyczne  i  wyst�puj�ce  w  normalnych  warunkach

oddzia�ywania chemiczne (w tym korozj� elektrochemiczn�) - przez ca�y czas trwa�o�ci znaku,

okre�lony przez wytwórc� lub dostawc�.

Tarcza znaku z blachy stalowej grubo�ci co najmniej 1,5 mm powinna by� zabezpieczona

przed  korozj�  obustronnym  cynkowaniem  ogniowym  lub  elektrolitycznym.  Dopuszcza  si�

stosowanie innych sposobów zabezpieczania stalowych tarcz znaków przed korozj�, np. przez

metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi pod warunkiem uzyskania "Aprobaty

Technicznej" dla danej technologii.

Nie dopuszcza  si� stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozj� jedynie

farbami antykorozyjnymi.

Kraw�dzie  tarczy  powinny  by�  zabezpieczone  przed  korozj�  farbami  ochronnymi  o

odpowiedniej trwa�o�ci, nie mniejszej ni� przewidywany okres u�ytkowania znaku.

Wytrzyma�o�� dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by� mniejsza ni� 310 MPa.

Powierzchnie tarczy nie przykryte foli� lub farbami powinny by� zabezpieczone przed korozj�

przy zastosowaniu farby ochronnej lub pow�oki z tworzyw sztucznych.

Tarcza  znaku musi  by�  równa i  g�adka  -  bez  odkszta�ce�  p�aszczyzny znaku,  w tym

pofa�dowa�,  wgi��,  lokalnych  wgniece�  lub nierówno�ci  itp.  Odchylenie  p�aszczyzny tarczy

znaku  (zwichrowanie,  pofa�dowanie  itp.)  nie  mo�e  wynosi�  wi�cej  ni�  1,5%  najwi�kszego

wymiaru znaku.

Kraw�dzie tarczy znaku musz�  by�  równe i nieostre.  Zniekszta�cenia kraw�dzi tarczy

znaku,  pozosta�e  po  t�oczeniu  lub  innych  procesach  technologicznych,  którym  tarcza  ta  (w

znakach drogowych sk�adanych - segmenty tarczy) by�a poddana, musz� by� usuni�te.

Tarcze  znaków  drogowych  sk�adanych  mog�  by�  wykonane  z  modu�owych

kszta�towników  aluminiowych  lub  odpowiednio  ukszta�towanych  segmentów  stalowych.

Dopuszcza si� stosowanie  modu�owych kszta�towników z tworzyw syntetycznych lub sklejki

wodoodpornej,  pod  warunkiem  uzyskania  odpowiedniego  �wiadectwa  dopuszczenia  do
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stosowania. Szczeliny mi�dzy s�siednimi segmentami znaku sk�adanego nie mog� by� wi�ksze

od 0,8 mm.

2.3.3. Znaki odblaskowe

Znaki  drogowe odblaskowe wykonuje  si�  z  zasady przez oklejenie znaku materia�em

odblaskowym.

Folie odblaskowe u�yte do wykonania lica znaku powinny wykazywa� pe�ne zwi�zanie

z tarcz�  znaku  przez  ca�y  okres  deklarowanej  trwa�o�ci  znaku.  Niedopuszczalne  s�  lokalne

niedoklejenia, odklejenia, z�uszczenia lub odstawanie folii na kraw�dziach tarczy znaku oraz na

jego powierzchni.

Sposób  po��czenia  folii  z  powierzchni�  tarczy  znaku  powinien  uniemo�liwia�  jej

od��czenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy  malowaniu  lub  klejeniu  symboli  lub  obrze�y  znaków  na  folii  odblaskowej,

technologia  malowania  lub  klejenia  oraz  stosowane  w  tym  celu  materia�y  powinny  by�

uzgodnione z producentem folii.

Okres trwa�o�ci znaku wykonanego przy u�yciu folii odblaskowych powinien wynosi� od 7 do

10 lat, w zale�no�ci od rodzaju materia�u.

Powierzchnia lica znaku powinna by�  równa i  g�adka,  nie  mog�  na niej  wyst�powa�

lokalne nierówno�ci i pofa�dowania.

Po��czenie  folii  odblaskowej  z  tarcz�  znaku  nie  mo�e  wykazywa�  odkleje�  i

rozwarstwie�  mi�dzy licem i tarcz�  znaku. Niedopuszczalne jest wyst�powanie jakichkolwiek

ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrze�ach tarczy znaku.

Dok�adno��  rysunku znaku powinna by�  taka, aby wady konturów znaku, które mog�

powstawa� przy nanoszeniu farby na odblaskow� powierzchni� znaku nie by�y wi�ksze ni�:

− 2 mm dla znaków ma�ych i �rednich.

Powsta�e zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskow� cz��� znaku nie powinny by� wi�ksze w

ka�dym kierunku ni�:

− 2 mm dla znaków ma�ych i �rednich.

W znakach nowych na ka�dym z fragmentów powierzchni znaków o wymiarach 4x4cm

nie mo�e wyst�powa� wi�cej ni� 0,7 lokalnych usterek (za�amania, p�cherzyki) o wymiarach nie

wi�kszych  ni�  1 mm w ka�dym kierunku. Niedopuszczalne jest wyst�powanie jakichkolwiek

zarysowa� powierzchni znaku.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wyst�powanie jakichkolwiek rys, si�gaj�cych

przez warstw� folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach u�ytkowanych istnienie takich rys

jest  dopuszczalne  pod  warunkiem,  �e  wyst�puj�ce  w  ich  otoczeniu  ogniska  korozyjne  nie

przekrocz� wielko�ci okre�lonych poni�ej.

W znakach u�ytkowanych na ka�dym z fragmentów powierzchni znaków o wymiarach

4x4 cm dopuszcza si� do 2 usterek jak wy�ej, o wymiarach nie wi�kszych ni� 1 mm w ka�dym

kierunku.  Na  powierzchni  tej  dopuszcza  si�  do  3  zarysowa�  o  szeroko�ci  nie  wi�kszej  ni�

0,8 mm i ca�kowitej d�ugo�ci nie wi�kszej ni� 10 cm. Na ca�kowitej d�ugo�ci znaku dopuszcza

si� nie wi�cej ni� 5 rys szeroko�ci nie wi�cej ni� 0,8 mm i d�ugo�ci przekraczaj�cej 10 cm - pod

warunkiem, �e  zarysowania te nie zniekszta�caj� tre�ci znaku.

W  znakach  u�ytkowanych  dopuszcza  si�  równie�  lokalne  uszkodzenia  folii  o

powierzchni nie przekraczaj�cej 6 mm2 ka�de - w liczbie nie wi�kszej ni� pi�� na powierzchni

znaku �redniego.

Uszkodzenia  folii  nie  mog�  zniekszta�ca�  tre�ci  znaku  -  w  przypadku  wyst�powania

takiego zniekszta�cenia znak musi by� bezzw�ocznie wymieniony.

W znakach u�ytkowanych dopuszczalne jest wyst�powanie po okresie gwarancyjnym co

najwy�ej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczaj�cych 2,0mm w ka�dym

kierunku na powierzchni ka�dego z fragmentów znaku o wymiarach 4x4cm. W znakach nowych
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oraz  w znakach znajduj�cych si�  w okresie gwarancji  �adna korozja tarczy znaku nie mo�e

wyst�powa�.

Wymagana jest taka wytrzyma�o��  po��czenia folii odblaskowej z tarcz�  znaku, by po

zgi�ciu tarczy o 90° przy promieniu �uku zgi�cia  ≤ 10 mm w �adnym miejscu nie uleg�o ono

zniszczeniu.

Tylna  strona  tarczy  znaków  odblaskowych  musi  by�  zabezpieczona  matow�  farb�

nieodblaskow� barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspó�czynniku luminacji 0,08 do 0,10

-  wed�ug  wzorca  stanowi�cego  za��cznik  do  "Instrukcji  o  znakach  drogowych  pionowych".

Grubo�� pow�oki farby nie mo�e by�  mniejsza od  20  µm. Gdy tarcza znaku jest wykonana z

aluminium  lub  ze  stali  cynkowanej  ogniowo  i  cynkowanie  to  jest  wykonywane  po

ukszta�towaniu tarczy - jej kraw�dzie mog� pozosta� niezabezpieczone farb� ochronn�.

2.3.4. Wymagania jako�ciowe dotycz�ce mocowania

Znaki powinny by� wyposa�one w element usztywniaj�cy i monta�owy w postaci dwóch

lub trzech prowadnic ceowych z kszta�towników aluminiowych w których osadzone s� �ruby

M8. Prowadnice mog� by� przymocowane do znaków �rubami M6 zgrzewanymi z tarcz�.

Mocowanie  znaków i  tablic drogowych  do s�upków powinno nast�pi�  za pomoc�  uchwytów

wykonanych z blachy czarnej o grubo�ci 4 mm pokrytych pow�ok� chroni�c� przed korozj�.

2.4. Znaki prze�wietlane
2.4.1. Wymagania ogólne dotycz�ce znaków prze�wietlanych

Znaki drogowe prze�wietlane wykonuje si� jako urz�dzenia, których integralnym 

sk�adnikiem jest oprawa o�wietleniowa wbudowana w znak - os�oni�ta licem znaku z materia�u 

przepuszczaj�cego �wiat�o.

Oprawa o�wietleniowa wbudowana w znak musi by� oznaczona znakiem bezpiecze�stwa

�B� wydanym przez uprawnion� jednostk�.

Znak drogowy prze�wietlany musi mie� umieszczone w sposób trwa�y oznaczenia 

przewidziane na tabliczce znamionowej wed�ug ustalenia punktu 5, a ponadto oznaczenie 

oprawy: a) napi�cia znamionowego zasilania, b) rodzaju pr�du, c) liczby typu i mocy 

znamionowej �róde� �wiat�a, d) symbolu klasy ochronno�ci elektrycznej oprawy wbudowanej w 

znak, e) symbolu IP stopnia ochrony odporno�ci na wnikanie wilgoci i cia� obcych.

Równo�� i g�adko�� powierzchni znaku i dok�adno�� rysunku znaku dla znaków 

prze�wietlanych nale�y przyjmowa� jak dla znaków nieodblaskowych (pkt 2.7).

2.4.2. Lico znaku prze�wietlanego

Lico znaku powinno by� tak wykonane, aby nie wyst�powa�y niedok�adno�ci w postaci 

p�cherzy, p�kni�� itp. Niedopuszczalne s� lokalne nierówno�ci oraz cz�stki mechaniczne 

zatopione w warstwie prze�wietlanej.

2.5.  S!upki przeszkodowe
S�upki   przeszkodowe  o  �rednicy  i  wysoko�ci  zgodnej  z  dokumentacj�  projektow�

zostan�  ustawione na wyspach dziel�cych  Powierzchnia boczna s�upka powinna by�  pokryta

jest foli� odblaskow� II generacji.

3. SPRZ�T

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� 

pkt 3.
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3.2. Sprz�t do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza� si�

mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:

− koparek ko�owych, np. 0,15 m3 lub koparek g�sienicowych, np. 0,25 m3,

− �urawi samochodowych o ud�wigu do 4 t,

− ewentualnie wiertnic do wykonywania do�ów pod s�upki w gruncie spoistym,

− betoniarek przewo�nych do wykonywania fundamentów betonowych �na mokro�,

− �rodków transportowych do przewozu materia�ów,

− przewo�nych zbiorników na wod�,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� 

pkt 4.

4.2. Transport materia!ów do pionowego oznakowania dróg

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków, powinny by�

przewo�one �rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczaj�cych je przed uszkodzeniami. 

Rozmieszczenie prefabrykatów na �rodkach transportu powinno by� symetryczne.

Transport znaków, konstrukcji wsporczych i sprz�tu (uchwyty, �ruby, nakr�tki itp.) 

powinien si� odbywa� �rodkami transportowymi w sposób uniemo�liwiaj�cy ich przesuwanie si�

w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyst�pieniem do robót nale�y wyznaczy�:

− lokalizacj� znaku, tj. jego pikieta� oraz odleg�o�� od kraw�dzi jezdni,

− wysoko�� zamocowania znaku.

Punkty stabilizuj�ce miejsca ustawienia znaków nale�y zabezpieczy� w taki sposób, aby 

w czasie trwania i odbioru robót istnia�a mo�liwo�� sprawdzenia lokalizacji znaków.

Lokalizacja i wysoko�� zamocowania znaku powinny by� zgodne z dokumentacj�

projektow�.

5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczych znaków

Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by� dostosowany

do g��boko�ci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprz�tu. Wymiary wykopu powinny by�

zgodne z dokumentacj� projektow� lub wskazaniami In�yniera / Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.

Wykopy fundamentowe powinny by� wykonane w takim okresie, aby po ich zako�czeniu

mo�na by�o przyst�pi� natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe
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Dno wykopu przed u�o�eniem prefabrykatu nale�y wyrówna� i zag��ci�. Wolne 

przestrzenie mi�dzy �cianami gruntu i prefabrykatem nale�y wype�ni� materia�em kamiennym, 

np. kli�cem i dok�adnie zag��ci� ubijakami r�cznymi.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków - s�upki, s�upy, wysi�gniki, konstrukcje dla tablic 

wielkowymiarowych, powinny by� wykonane zgodnie z dokumentacj� pionow� i  ST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

− odchy�ka od pionu, nie wi�cej ni� ± 1 %,

− odchy�ka w wysoko�ci umieszczenia znaku, nie wi�cej ni� ± 2 cm,

− odchy�ka w odleg�o�ci  ustawienia znaku od kraw�dzi jezdni,  nie wi�cej  ni� ± 5 cm, przy

zachowaniu  minimalnej  odleg�o�ci  umieszczenia  znaku  zgodnie  z  "Szczegó�owymi

warunkami technicznymi dla znaków drogowych pionowych i warunkami ich umieszczania

na drogach".

5.5. Po!�czenie tarczy znaku z konstrukcj� wsporcz�
Tarcza znaku musi by� zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób 

uniemo�liwiaj�cy jej przesuni�cie lub obrót.

Materia� i sposób wykonania po��czenia tarczy znaku z konstrukcj� wsporcz� musi 

umo�liwia�, przy u�yciu odpowiednich narz�dzi, od��czenie tarczy znaku od tej konstrukcji 

przez ca�y okres u�ytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na których wyst�puj� cz�ste przypadki dewastacji znaków, 

zaleca si� stosowanie elementów z��cznych o konstrukcji uniemo�liwiaj�cej lub znacznie 

utrudniaj�cej ich roz��czenie przez osoby niepowo�ane.

Tarcza znaku sk�adanego musi wykazywa� pe�n� integralno�� podczas najechania przez 

pojazd w ka�dych warunkach kolizji. W szczególno�ci - �aden z segmentów lub elementów 

tarczy nie mo�e si� od niej od��cza� w sposób powoduj�cy nara�enie kogokolwiek na 

niebezpiecze�stwo lub szkod�.

Nie dopuszcza si� zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagaj�cy 

bezpo�redniego przeprowadzenia �rub mocuj�cych przez lico znaku.

5.6. Trwa!o�� wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi by� wykonany w sposób trwa�y, zapewniaj�cy pe�n�

czytelno�� przedstawionego na nim symbolu lub napisu w ca�ym okresie jego u�ytkowania, przy

czym wp�ywy zewn�trzne dzia�aj�ce na znak, nie mog� powodowa� zniekszta�cenia tre�ci znaku.

5.7. Tabliczka znamionowa znaku

Ka�dy wykonany znak drogowy oraz ka�da konstrukcja wsporcza musi mie� tabliczk�

znamionow� z:

a) nazw�, mark� fabryczn� lub innym oznaczeniem umo�liwiaj�cym identyfikacj� wytwórcy lub

dostawcy,

b) dat� produkcji,

c) oznaczeniem dotycz�cym materia�u lica znaku,

d) dat� ustawienia znaku.

Zaleca si�, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczych zawiera�a równie� miesi�c

i rok wymaganego przegl�du technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej musz� by� wykonane w sposób trwa�y i wyra�ny, 

czytelny w normalnych warunkach przez ca�y okres u�ytkowania znaku.
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 

6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Badania materia�ów w czasie wykonywania robót

Wszystkie  materia�y  dostarczone  na  budow�  z  aprobat�  techniczn�  lub  z  deklaracj�
zgodno�ci wydan� przez producenta powinny by� sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i

jego wymiarów.

Cz�stotliwo�� bada� i ocena ich wyników powinna by� zgodna z ustaleniami tablicy 1.

Tablica 1. Cz�stotliwo�� bada� przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów

                   dostarczonych przez producentów

Lp Rodzaj

badania

Liczba bada� Opis bada�
Ocena wyników

bada�

1 Sprawdzenie

powierzchni

od 5 do 10 bada� z 

wybranych losowo 

elementów w ka�dej 

dostarczonej partii 

wyrobów licz�cej do 

1000 elementów

Powierzchni� zbada�

nieuzbrojonym okiem. Do ew. 

sprawdzenia g��boko�ci wad u�y�

dost�pnych narz�dzi (np. linia�ów z

czujnikiem, suwmiarek, 

mikrometrów itp.)

Wyniki bada�

powinny by�

zgodne z 

wymaganiami 

punktu 2
2 Sprawdzenie

wymiarów

Przeprowadzi�  uniwersalnymi

przyrz�dami  pomiarowymi  lub

sprawdzianami  (np.  linia�ami,

przymiarami itp.)

W przypadkach budz�cych  w�tpliwo�ci  mo�na zleci�  uprawnionej  jednostce  zbadanie

w�a�ciwo�ci dostarczonych wyrobów i materia�ów w zakresie wymaga� podanych w punkcie 2.  

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót

W czasie wykonywania robót nale�y sprawdza�:

− zgodno�� wykonania znaków pionowych z dokumentacj� projektow� (lokalizacja, wymiary,

wysoko�� zamocowania znaków),

− zachowanie dopuszczalnych odchy�ek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,

− poprawno�� wykonania fundamentów pod s�upki zgodnie z punktem 5.3,

− poprawno�� ustawienia s�upków, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s�:

a) szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz progów zwalniaj�cych,

b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znaków pozosta�ych.

�Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowo�ci Roztoka�.

 - PROJEKT WYKONAWCZY -



       SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 07.00.00.  Urz�dzenia bezpiecze�stwa ruchu            

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 �Wymagania ogólne� pkt 8.

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami 

In�yniera / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, je�eli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6, da�y wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA P!ATNO�CI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy p�atno�ci podano w ST D-00.00.00 �Wymagania 

ogólne� pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− wykonanie fundamentów

− zamocowanie tarcz znaków drogowych lub progów zwalniaj�cych,

− przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWI�ZANE

10.1. Normy

   1. PN-B-06250 Beton zwyk�y

   2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego zastosowania

3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ci�gnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia

4. PN-H-82200 Cynk

5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwy�szonej wytrzyma�o�ci. Gatunki

6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania 

cieplnego. Gatunki

7. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki

8. PN-H-84023-07 Stal okre�lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

9. PN-H-93010 Stal. Kszta�towniki walcowane na gor�co

10. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

11. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozj�. Pow�oki metalizacyjne cynkowe i 

aluminiowe na konstrukcjach stalowych i �eliwnych. Wymagania i 

badania

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewn�trznych z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie

znaków i sygna�ów drogowych (Dz. U. nr 170 z 12 pa�dziernika 2002, pozycja 1393

2.  Rozporz�dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca 2003 w sprawie  szczegó�owych warunków

technicznych dla znaków i sygna�ów drogowych oraz urz�dze�  bezpiecze�stwa ruchu drogowego i

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003).

3.  Za��cznik  nr  1  do  Rozporz�dzenia  jw.  �Szczegó�owe warunki  techniczne  dla  znaków drogowych

pionowych i warunki ich umieszczania na drogach�.
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