
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

Remont przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanka 

w km 11+610 
 

D – M – 00.00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z remontem przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w 

km 11+610. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych 

administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej 

wymienionymi specyfikacjami:  

 

DM-00.00.00.  WYMAGANIA OGÓLNE 

D-01.02.04   Rozbiórka elementów dróg 

D-02.00.01  Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

D-02.01.01   Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

D-02.03.01   Wykonanie nasypów 

D-03.01.01   Przepusty pod koroną drogi 

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 

D-05.02.02 Nawierzchnia brukowcowa 

D-06.01.01   Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 

D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy 

D-06.04.01  Rowy 

 

1.4. Określenia podstawowe  

 Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- 

              użytkową (drogę). 

1.4.2.     Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni  przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 

              utwardzony.  

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych  

              wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.4.     Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów   

              obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 

              zakończeniu  

1.4.5. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania  

              dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

              Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.  

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

1.4.7. Kierownik budowy (Inżynier) - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  

              robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczem i chodnikiem, zatoką  



1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

1.4.10.   Korpus drogowy - nasyp lub część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.11.   Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni 

1.4.12. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.  

1.4.13. Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich  

              wykonania.  

1.4.14. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez  

Inspektora Nadzoru.  

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,  

              niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz  

              robót.  

1.4.16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i  

              specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służący do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu  

              na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

              a) warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i  

                 czynników atmosferycznych.  

             b) warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca  

                  lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  

             c) warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu               

                  istniejącej nawierzchni 

             d) podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.  

                 Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  

             e) warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni 

             f) warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed  

                 skutkami działania mrozu 

1.4.18. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi  

              drogi.  

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a  

              jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwycza- 

              jowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w  

              nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do roz- 

              budowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowa-   

              nymi przez ruch na drodze.  

1.4.21. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  

1.4.22.   Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez  

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.  

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.24. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita  

              modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego    

              połączenia.   

1.4.25. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary  

              obiektu będącego przedmiotem robót.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy  

 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, współrzędne punktów głównych trasy, 

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Dane dotyczące osnowy geodezyjnej 

poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych należy pobrać z właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty główne trasy.  

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 



 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST powinny być uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i w ST to należy przyjąć przeciętne 

tolerancje, zaakceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

 Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty 

powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w 

przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.  

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, ale osiągnięto 

możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inspektor Nadzoru może akceptować takie roboty i zgodzić 

się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi kontraktu lub ST.   

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, i wpłynęło to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane Inspektora Nadzoru. W 

takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.  

 

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 

realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. 

         Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w 

okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany 

przez Wykonawcę na bieżąco. 

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

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

 Wszystkie znaki zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 

Nadzoru tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony w Cenę 

Kontraktową.  

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

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

środowiska naturalnego.  

W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:  

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby   

    nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

b) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami  bitumicznymi, chemikaliami 

oraz innymi szkodliwymi substancjami,  

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  

- możliwością powstania pożaru  

c) Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w  środowisku 

naturalnym.  



d) Materiały stosowane do robot nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o natężeniu  

    przekraczającym dopuszczalne normy.  

 Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.  

 Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.  

Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne urządzenia, które 

redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu nie większego od 

występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane.  

 Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być oczyszczone, 

jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla 

środowiska substancje.  

 Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska 

substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nieprzedostawanie się materiałów do otoczenia.  

 Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stężenia pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery w 

sąsiedztwie wytwórni mieszanek mineralno-bitumicznych i w razie potrzeby wytwórni innych materiałów. Raporty z 

kontroli zanieczyszczeń atmosfery powinny być prowadzone na bieżąco i udostępnione odpowiednim władzom.  

  

1.5.5. Ochronna przeciwpożarowa  

 

 Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

 Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.  

 Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.  

Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych 

lub gruntowych albo do powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane.  

 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego.  

 Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane wykonane 

ponownie z właściwych materiałów.  

 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.  

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu i 

zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 

poniesie Zamawiający.  

 

1.5.7. Ochronna własności publicznej i prywatnej  

 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochronny przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 

prywatnej.  

 Jeżeli w związku z zaniedbaniem niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

uszkodzenia.  

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, których położenie było 

wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli.  

 Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących urządzeń 

uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego 

położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  

 O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 

zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora Nadzoru.  



 Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej 

Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt 

Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę.  

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

 

 Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących ani 

wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic terenu Budowy.  

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie 

zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

 Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 

prowadzącego roboty objęte kontraktem.  

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

zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót 

od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywał Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie będzie prowadzone w taki sposób, 

aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektora 

Nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty.  

 

2.          MATERIAŁY  

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

  

 Źródła uzyskania wszystkich materiałów będą  wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 

rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów. W przypadku nie zaakceptowania 

materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru materiał z innego źródła. 

Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru 

dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie 

postępu Robót. 

 

2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

         Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

         Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

        Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty  związane 

z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie będzie prowadzić  żadnych 

robót w obrębie terenu budowy poza tymi,  które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na  danym 

obszarze.   

   

2.3.   Inspekcja  wytwórni  materiałów 



 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu  sprawdzenia  

zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być  pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej  partii materiałów pod 

względem jakości. 

 W  przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane  następujące 

warunki: 

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w  czasie 

przeprowadzania inspekcji, 

- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się  produkcja 

materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.4.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zastanie przewartościowany 

przez Inspektora Nadzoru.  

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

 Wykonawca zapewni wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające zachowanie 

ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych ST. Odpowiedzialność za wady 

materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru może zezwolić na 

inny sposób przechowywania i składowania niż podany w ST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za 

ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję 

materiałów.  

 Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez 

Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość wariantowego zastosowania  rodzaju  materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 

Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT  

 

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

wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

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

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru. w terminie przewidzianym Kontraktem.  

 Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również 

dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 

podstawowego.  

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

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

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

4. TRANSPORT  

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów.  

 Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru ego, w terminie przewidzianym kontraktem.  



 Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 

prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.  

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

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

odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora Nadzoru. powinny być usunięte z placu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót  

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,  

wymaganiami ST,  PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

             Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię.  

 Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,  możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

  

a) część ogólną opisującą:  

  - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  

  - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót  

  - bhp  

  - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  

  - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót  

  - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  wykonywanych robót  

  - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

    (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)  

  - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych zapis pomiarów nastaw mechanizmów  

    sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym   

    proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru;  

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  

 

  - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

     mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne  

  - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw  

     lepiszczy, kruszyw itp. 

  - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu  

  - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość,  pobierania próbek, legalizacja i sprawdzanie   

     urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania   

     poszczególnych elementów robót  

  - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  



 

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 

próbek i badań materiałów oraz robót.  

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli 

nie zostały one określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z kontraktem.  

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań.  

 Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inspektora Nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 

6.3. Pobieranie próbek  

  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

  

Badania i pomiary 

 

             Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

              Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 

i Terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 

 

6.5. Raporty z badań  

 

 Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

 Wyniki badań powinny być przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzu według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.  

 Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępniać je na 

życzenie Inspektorowi Nadzoru.  

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 

 Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

 Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiału i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru może polecić 

Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo może 

opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. 



W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę.  

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

 

               Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów  technicznych 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

   - Polską Normą lub 

   - Aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej    

     Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji  

     Technicznej. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona  

      do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

 Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 

Nadzoru na jego życzenie.  

 Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach powinny 

posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje.  

 Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopuści do użycia jakichkolwiek urządzeń laboratoryjnych, wytwórni 

lub maszyn, które nie mają ważnych wymaganych legalizacji.  

 Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.  

 

6.8. Dokumenty budowy  

 

(1) Dziennik budowy  

 

 Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

 Każdy zapis w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 

1. datę przekazywania Wykonawcy terenu budowy  

2. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  

3. uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót  

4. terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót  

5. przebiegu robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach  

6. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

7. daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu  

8. zgłoszenie i daty odbiorów Robót zanikających ulegających zakryciu częściowych i końcowych odbiorów robót  

9. wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy  

10. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub  

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi  

11. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej  

12. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót  

13. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót  

14. dane dotyczące jakości materiałów pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  podaniem kto je 

przeprowadzał inne istotne informacje o przebiegu robót  

 Propozycje uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się.  

 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska.  

 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  



 

(2) Rejestr obmiarów  

 

    Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do 

Rejestru Obmiarów.  

 

(3) Dokumenty laboratoryjne  

 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, orzeczenia o jakości  materiałów,  

recepty  robocze  i kontrolne wyniki badań Wykonawcy  i  Zamawiającego  będą  gromadzone  w  formie uzgodnionej w  

programie zapewnienia jakości. Dokumenty  te  stanowią  załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Zamawiającego.  

 

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:  

 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego  

b) protokoły przekazania terenu budowy  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne  

d) protokoły odbioru robót  

e) protokoły z narad i ustaleń  

f) korespondencję na budowie 

 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

 Dokumenty  budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

              Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.  

 

 

7. OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 

 Obmiar robót będzie określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w kosztorysie 

ofertowym i ST.  

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

 Obmiar odbywa się w obecności Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru będą wpisane 

do Rejestru Obmiarów.  

             Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 

ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inspektora Nadzoru. 

             Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 

  Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 

linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone 

w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania robót.  

 



7.4. Wagi i zasady ważenia  

 

 Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Wagi będą posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

   

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru  

 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru .  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1.Rodzaje odbiorów robót  

 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 

przez Inspektora Nadzoru  przy udziale Wykonawcy:  

 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

c) odbiorowi końcowemu  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu  

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

 

 Odbiór robót zanikających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

 Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru . 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak 

niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .  

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową,  ST i uprzednimi ustaleniami.  

  

8.3. Odbiór końcowy robót  

 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości.  

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru . 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru . Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Inspektora 

Nadzoru  i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 

i ST.  

 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  

i robót poprawkowych.  

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.  

 W przypadku stwierdzenia przez komisję że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.    



 

8.4. Dokumenty do odbioru końcowego  

 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony przez Zamawiającego.  

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

1. Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie   

    realizacji Kontraktu, 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne) 

3. Recepty i ustalenia technologiczne  

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały)  

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ  

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ 

7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do  

    dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST  

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót  

    właścicielom urządzeń  

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu  

10. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

 W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 

końcowego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego robót.  

 Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór końcowy robót”.  

 

9.           PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 

9.1. Ustalenia ogólne  

 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej części kosztorysu.  

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie wymagania oraz 

czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 ST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej.  

 

Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

 

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 

budowy,  

- Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

 Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

 

9.2.  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej D-M-00-00-00 

 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w D-M-00-00-00 obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 - opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru, projektu organizacji ruchu na czas trwania  

 budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót. 



 - ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

 - opłaty/dzierżawy terenu 

 - przygotowanie terenu 

 - konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

    

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994, poz. 414 z późniejszymi zmianami) 

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 

informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 260). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D-01.02.04.  ROZBIÓRKI  ELEMENTÓW DRÓG 
 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST  

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych elementów dróg przy remoncie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N Szestno-Nakomiady w 

msc. Langanka w km 11+610. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

  

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

związanych z remontem przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w km 

11+610. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką kręgów 

betonowych przepustu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

  

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

  

 Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

  

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, 

lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 

spycharki, 

ładowarki, 

samochody ciężarowe, 

zrywarki, 

młoty pneumatyczne, 

piły mechaniczne, 

koparki. 

 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  

 Materiał z rozbiórki kręgów betonowych przepustu należy wywieźć w miejsce składowania. Materiał z rozbiórki 

nie nadający się do ponownego wbudowania, stanowi własność wykonawcy. Materiał przeznaczony do ponownego 

wbudowania stanowi własność Zamawiającego.  

 

 



 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

  

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  

Wszystkie prace rozbiórkowe należy wykonywać mechanicznie w sposób określony przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieść je na miejsce 

składowania, tj. na bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie przy ul. Bałtyckiej 20.  

 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

  

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 

wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 

 Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji, w której zostanie określony 

przewidziany odzysk materiałów. 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez 

Inspektora Nadzoru. 

 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na bazę Zarządu 

Dróg Powiatowych w Kętrzynie przy ulicy Bałtyckiej 20 lub w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

 Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 

budowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

  

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

  

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 

  

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest szt. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

  

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg. p. 7.2. zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót. 

Cena wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic obejmuje:  

- rozebranie kręgów betonowych przepustu, 

- zmagazynowanie materiałów z rozbiórki w celu ewentualnego dalszego wykorzystania, 

- odwiezienie materiałów uzyskanych z rozbiórek,  

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 



9.1. Cena jednostki obmiarowej 

  

 Cena wykonania robót obejmuje: 

odkopanie kręgów betonowych wraz z wyjęciem, 

załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

  10.1 Normy 

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 

7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 

8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym 

i kwadratowym 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D - 02.00.01   

ROBOTY  ZIEMNE.  WYMAGANIA  OGÓLNE 
 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru liniowych 

robót ziemnych przy remoncie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w 

km 11+610. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy remoncie 

przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w km 11+610. 

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z wykonaniem instalacji. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 

modernizacji dróg i obejmują: 

wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 

wykonanie wykopów w gruntach skalistych, 

budowę nasypów drogowych, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w 

osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 

osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 

objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; 

wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.. 

1.4.13. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.14. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d
sI




=

 
gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg 

wzoru: 

10

60

d

d
U =

 
gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.18. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I =

 



gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4], 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4]. 

 

1.4.19. Geosyntetyk - materiał stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany  z wysoko polimeryzowanych 

włókien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, 

charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 

[5], PN-EN-963:1999 [6]. 

Geosyntetyki obejmują: geotkaniny, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, 

zgodnie z wytycznymi IBDiM [13]. 

1.4.20. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY (grunty) 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Podział gruntów 

 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

 Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST D-02.03.01 pkt 2. 

 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 
Jednostki 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu 
 

rumosz 

niegliniasty 

żwir 

pospółka 

piasek gruby 

piasek średni 

piasek drobny 

żużel 

nierozpadowy 

piasek pylasty 

zwietrzelina 

gliniasta 

rumosz gliniasty 

żwir gliniasty 

pospółka gliniasta 

mało 

wysadzinowe 

glina piasz-    

czysta zwięzła, 

glina zwięzła, 

glina pylasta 

zwięzła 

ił, ił piaszczys-ty, 

ił pylasty 

bardzo 

wysadzinowe 

piasek gliniasty 

pył, pył piasz-

czysty 

glina piasz-  

czysta, glina, glina 

pylasta 

ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 

 0,075 mm 

 0,02   mm 

 

% 

 

 

 15 

 3 

 

 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

 

 30 

 10 

3 Kapilarność 

bierna Hkb 

 

m 

 

 1,0 

 

 1,0 

 

 1,0 

4 Wskaźnik 

piaskowy WP 

 
 

 35 

 

od 25 do 35 

 

 25 

 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 

wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. 



 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 

zostały za zgodą Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 

budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej 

objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny być 

wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile 

nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 

których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 

2.4. Geosyntetyk 

 Geosyntetyk powinien być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska agresywnego chemicznie i 

biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości z dobrą przyczepnością do 

gruntu. Właściwości stosowanych geosyntetyków powinny być zgodne z PN-EN-963:1999 [6]. Geosyntetyk powinien 

posiadać aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.), 

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

3.3. Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków 

 

Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien używać odpowiedniego sprzętu zalecanego przez 

producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodować uszkodzenie układanego materiału. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 

(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania 

gruntu (materiału). 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 

dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

4.3. Transport i składowanie geosyntetyków 

Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetyków były 

wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. Geosyntetyki wrażliwe na 

światło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 

 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 



 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm, a 

krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 

tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-

metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia 

powierzchni skarpy. 

 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości 

skarp, powinny być określone w ST. 

 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji , 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 

nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 

nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny 

koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 

spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 

gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 

kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

5.5. Rowy 

 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z ST. Szerokość dna i głębokość rowu nie 

mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż  5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być 

zgodna z określoną dla skarp wykopów w ST D-02.01.01. 

 

5.6. Układanie geosyntetyków 

Geosyntetyki należy układać łącząc je na zakład zgodnie z ST. Jeżeli ST nie podają inaczej, przylegające do siebie arkusze 

lub pasy geosyntetyków należy układać z zakładem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcją producenta. 

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, należy w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, przykryć to uszkodzenie pasami 

geosyntetyku na długości i szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego. 

Warstwa gruntu, na której przewiduje się ułożenie geosyntetyku powinna być równa i bez ostrych występów, mogących 

spowodować uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda układania powinna zapewnić przyleganie 

geosyntetyku do warstwy, na której jest układana, na całej jej powierzchni. Geosyntetyków nie należy naciągać lub 

powodować ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub nad dołami. Nie dopuszcza się ruchu maszyn budowlanych 

bezpośrednio na ułożonych geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem nasypowym niezwłocznie po ułożeniu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkcie 5. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 ST D-02.01.01, D-

02.02.01 oraz D-02.03.01. 



 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 

łukach o R  100 m co 50 m na łukach o R  100 m 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna 

rowów 

3 Pomiar rzędnych 

powierzchni korpusu 

ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna 

rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 

oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 

warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 

1000 m2 warstwy 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 

cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 

wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 

wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z założonym dla 

odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie można określić wskaźnika zagęszczenia należy 

określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 

 

6.4. Badania geosyntetyków 

Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru 

świadectwa stwierdzające, iż zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa 

swoje właściwości w kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać lub wzmacniać przez okres czasu nie krótszy od 

podanego w ST. 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 

na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

 



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. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01 pkt 9. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności 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 wskaźnika piaskowego 

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

10.2. Inne dokumenty 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 

Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 



D - 02.01.01  

WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH NIESKALISTYCH 
 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z remontem przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w km 

11+610. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 

związanych z remontem przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w km 

11+610. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie remontu 

przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w km 11+610. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-02.00.01 pkt. 1.5. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. 

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować się 

grupą nośności G1.  Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do 

grupy nośności G1 zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru, obowiązującymi przepisami i ST. 

 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST  D-02.00.01 pkt. 3. 

 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST D-02.00.01 pkt. 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-02.00.01 pkt. 5. 

 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 

naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw 

od dokumentacji obciąża Wykonawcę. 

 Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy 

nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego 

wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. 

 Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 

przewiezione na odkład. O ile Inspektor Nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, należy je 

odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

 Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, 

dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa 

korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 

ekspresowych 

innych dróg 

kategoria ruchu 

KR3-KR6 

kategoria ruchu 

KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,97 



 

 Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 

przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 

 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 

wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, proponuje 

Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 

wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4. 

5.3. Ruch budowlany 

 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej 

rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 

wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 

uszkodzeń powierzchni korpusu. 

 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 

obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.00.01 pkt. 6. 

 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST.  

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

zapewnienie stateczności skarp, 

odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkt. 5.2. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-02.00.01 pkt. 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-02.00.01 pkt. 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nie skalistych obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 

przewiezienie i wyładunek, 

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 

profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  

zagęszczenie powierzchni wykopu,  

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 

rozplantowanie urobku na odkładzie,  

wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

rekultywację terenu. 
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w ST D-02.00.01 pkt. 10. 

 

 



D - 02.03.01  WYKONANIE NASYPÓW 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów 

przy remoncie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w km 11+610. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy remoncie 

przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w km 11+610. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 

modernizacji dróg i obejmują wykonanie nasypów.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-02.00.01 pkt 2. 

 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

 Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 

:1998 [4]. 

 Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

zastrzeżenia 

Na dolne 

warstwy 

nasypów poniżej 

strefy 

przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 

skaliste twarde oraz 

grunty kamieniste, 

zwietrzelinowe, 

rumosze i otoczaki 

2. Żwiry i pospółki, 

również gliniaste 

3. Piaski grubo, średnio i 

drobnoziarniste, 

naturalne i łamane 

4. Piaski gliniaste z 

domieszką frakcji 

żwirowo-kamienistej 

(morenowe) o 

wskaźniku 

różnoziarnistości U15 

5. Żużle wielkopiecowe i 

inne metalurgiczne ze 

starych zwałów 

(powyżej 5 lat) 

6. Łupki przywęgłowe 

przepalone 

1. Rozdrobnione grunty 

skaliste miękkie 

gdy pory w gruncie 

skalistym będą 

wypełnione gruntem lub 

materiałem 

drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 

gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski 

gliniaste, pyły piaszczyste i 

pyły 

gdy będą wbudowane w 

miejsca suche lub 

zabezpieczone od wód 

gruntowych i 

powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 

wyjątkiem pylastych 

piasków próchnicznych 

do nasypów nie wyższych 

niż 3 m, zabezpieczonych 

przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 

gliny pylaste oraz inne o 

wL  35% 

w miejscach suchych lub 

przejściowo 

zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste 

zwięzłe, gliny zwięzłe i 

gliny pylaste zwięzłe oraz 

inne grunty o granicy 

płynności wL od 35 do 60% 

do nasypów nie wyższych 

niż 3 m: zabezpieczonych 

przed zawilgoceniem lub 

po ulepszeniu spoiwami 



7. Wysiewki kamienne o 

zawartości frakcji iłowej 

poniżej 2% 

7. Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawartości frakcji 

iłowej ponad 2% 

gdy zwierciadło wody 

gruntowej znajduje się na 

głębokości większej od 

kapilarności biernej 

gruntu podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i 

inne metalurgiczne z 

nowego studzenia (do 5 lat) 

o ograniczonej podatności 

na rozpad - łączne straty 

masy do 5% 

9. Iłołupki przywęglowe 

nieprzepalone 

gdy wolne przestrzenie 

zostaną wypełnione 

materiałem 

drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i 

mieszaniny popiołowo-

żużlowe 

gdy zalegają w miejscach 

suchych lub są izolowane 

od wody 

Na górne 

warstwy 

nasypów w 

strefie 

przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 

2. Piaski grubo i średnio- 

ziarniste 

3. Iłołupki przywęglowe 

przepalone zawierające 

mniej niż 15% ziern 

mniej- 

szych od 0,075 mm 

4. Wysiewki kamienne o 

uziarnieniu 

odpowiadają- 

cym pospółkom lub 

żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 

3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy płynności 

mniejszej niż 35% 

5. Mieszaniny popiołowo-

żużlowe z węgla 

kamiennego 

6. Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawartości frakcji 

iłowej 2% 

pod warunkiem ulepszenia 

tych gruntów spoiwami, 

takimi jak: cement, 

wapno, aktywne popioły 

itp. 

7. Żużle wielkopiecowe i 

inne metalurgiczne 

drobnoziarniste i 

nierozpadowe: straty masy 

do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste 
o wskaźniku nośności 

wnoś10 

W wykopach i 

miejscach 

zerowych do 

głębokości 

przemarzania 

Grunty niewysadzinowe 
Grunty wątpliwe i 

wysadzinowe 

gdy są ulepszane 

spoiwami (cementem, 

wapnem, aktywnymi 

popiołami itp.) 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-02.00.01 pkt 3. 

 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

 W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. 

Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 

 

Rodzaje urządzeń 

zagęszczających 

Rodzaje gruntu 

Uwagi o 

przydatności 

maszyn 

niespoiste: piaski, żwiry, 

pospółki 
spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste i kamieniste 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba 

przejść 

n *** 

grubość 

warstwy 

[ m ] 

liczba przejść 

n *** 

Walce statyczne  

gładkie * 
0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 

okołkowane * 
- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne 

ogumione * 
0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 

gładkie **  
0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 



Walce wibracyjne 

okołkowane ** 
0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zagęszczarki 

wibracyjne ** 
0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki 

szybkouderzające 
0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 

do 10 Mg zrzucane z 

wysokości od 5 do 10 

m 

2,0 do 8,0 

4 do 10 

uderzeń w 

punkt 

1,0 do 4,0 

3 do 6 

uderzeń w 

punkt 

1,0 do 5,0 
3 do 6 uderzeń 

w punkt 
 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów 

spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 

3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ciężkie. 

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 

6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie nasypów 
 

5.2.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze, 

określone w ST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.2.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 

 Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia 

przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około  4%   1% i 

szerokości od 1,0 do 2,5 m. 

5.2.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża 

nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona 

w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych 

wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu 

Nasypy 

o wysokości, 

m 

Minimalna wartość Is dla: 

autostrad 

i dróg 

ekspresowych 

innych dróg 

kategoria ruchu  

KR3-KR6 

kategoria ruchu 

KR1-KR2  

do 2  1,00 0,97 0,95 

ponad 2  0,97 0,97 0,95 

  

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu 

odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 

5.2.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

 Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem 

do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej 

powiązania z podstawą nasypu. 

5.2.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych 

w pkcie 2. 



5.2.3. Zasady wykonania nasypów 

5.2.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono 

w dokumentacji, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru. 

 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących 

zasad: 

Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być 

wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 

używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 

stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej 

szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 

Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o 

współczynniku K10  10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie 

płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, 

zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się 

wody. 

Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu 

spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z 

zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych 

powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku 

wodoprzepuszczalności K10  6  10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U  5. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje 

gruntem o takich właściwościach, Inspektor Nadzoru może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez 

stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku 

nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy 

pomocniczej. 

Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości co 

najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy wykonać z gruntu 

lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% 

1% według poz. d). 

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor Nadzoru może 

dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.2.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 

 Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno 

odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej w ST lub przez Inspektora 

Nadzoru: 

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z wypełnieniem wolnych 

przestrzeni 

 Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć 

warstwą żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania 

(najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie 

budowania nasypów można stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z charakterystyką 

podaną w tablicy 1). 

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia 

wolnych przestrzeni 

 Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. 

Warstwy te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrową 

warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm 

i spełniających warunek: 

4 d85  D15  4 d15 

gdzie: 

d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej warstwy 

nasypu (mm), 

D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 

 Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu. 

Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 

 Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do użycia 

w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest 



odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału 

gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych warstw. 

5.2.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 

 Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości klina odłamu, 

zaleca się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem. 

 Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mogą być 

stosowane żwiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, o wskaźniku różnoziarnistości U5 i współczynniku 

wodoprzepuszczalności k10  10 -5 m/s. 

 W czasie wykonywania nasypu na dojazdach należy spełnić wymagania ogólne, sformułowane w pkcie 5.3.3.1. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej wysokości nasypu (dla autostrad i dróg 

ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4). 

5.2.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami 

 Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze 

zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych poprzecznych elementów 

odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas 

wykonania nasypu w obrębie  przekopu należy uwzględnić wymagania określone w pkcie 5.3.3.6. 

5.2.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach 

 Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się 

przez: 

wycięcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1, 

wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 

 Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez podparcie 

go murem oporowym. 

5.2.3.6. Poszerzenie nasypu 

 Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. Spadek 

górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 

 Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z 

gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

5.2.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach 

 Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na: 

wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna, 

wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju gruntu wypełniającego bagno, 

współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp., 

obliczeniach stateczności nasypu, 

obliczeniach wielkości i czasu osiadania, 

uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 

 W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady określone w pkcie 5.3.3.1. 

5.2.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy 

jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

 Osuszenie można przeprowadzić 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 zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, 

według pktu 5.3.3.1, poz. d). 

 W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa 

gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.2.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 

lodem. 

 W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 

należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 

 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 

układać na niej następnych warstw. 

5.2.4. Zagęszczenie gruntu 

5.2.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

 Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 



5.2.4.2. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 

doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5. 

 Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do 

zagęszczania podano w pkcie 3. 

5.2.4.3. Wilgotność gruntu 

 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 

w gruntach niespoistych   2 % 

w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  −2 % 

w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2 %,  −4 % 

 Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pktach 

6.3.2 i 6.3.3. 

5.2.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 

oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 

zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe 

określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9]. 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien na całej 

szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa 

nasypu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad 

i dróg 

ekspresowych 

innych dróg 

kategoria 

ruchu 

KR3-KR6 

kategoria 

ruchu 

KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 

od powierzchni robót ziemnych: 

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

 

 

1,00 

- 

 

 

- 

1,00 

 

 

- 

0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od 

powierzchni robót ziemnych poniżej: 

- 2,0 m (autostrady) 

- 1,2 m (inne drogi) 

 

 

0,97 

- 

 

 

- 

0,97 

 

 

- 

0,95 

 

 Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie 

wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-

02205:1998 [4]. 

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

dla żwirów, pospółek i piasków 

2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0, 

2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0, 

dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów – 2,0, 

dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin 

piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 

dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 

dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 

 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 

spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie 

spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy 

materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

5.2.4.5. Próbne zagęszczenie 

 Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien być 

wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m 

każde. Poszczególne  warstwy układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą 

mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa 

optymalnej z tolerancją podaną w pkcie 5.3.4.3. Grunt ułożony na poletku według podanej wyżej zasady powinien być 

następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia,  dopuszczając 

stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach 

terenowych). 



 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 

powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych 

wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną 

liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu. 

 

5.3. Odkłady 

5.3.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

 Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 

pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac 

związanych z trasą drogową. 

 Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 

są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy drogowej, 

ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 

pozyskiwanych z wykopu. 

 Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 

jednoznacznie określone w harmonogramie robót lub przez Inspektora Nadzoru. 

5.3.2. Lokalizacja odkładu 

 Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te 

powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do 

ewentualnego poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi zasadami, dotyczącymi 

wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inspektora Nadzoru. 

 Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy 

przewieźć na odkład. 

 Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane 

przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezależnie od tego, Wykonawca musi 

uzyskać zgodę właściciela terenu. 

 Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 

odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odległość 

podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych, 

nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 

przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko od górnej 

strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 

przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej wykopu, 

na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony najczęściej wiejących 

wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

 Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 

usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inspektora Nadzoru. 

 Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek 

prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę. 

5.3.3. Zasady wykonania odkładów 

 Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny 

być zgodne z wymaganiami podanymi w ST. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie 

PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp od 

1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 

 Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów 

powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki rolne lub leśne. 

 Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 

atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym 

zakresie w ST lub przez Inspektora Nadzoru. 

 Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone 

w pkcie 5.4.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność 

dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6. 

 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów 

 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i ST. 



 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 

badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 

badania zagęszczenia nasypu, 

pomiary kształtu nasypu. 

odwodnienie nasypu 

6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 

każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden 

raz na 3000 m3. W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

skład granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1], 

zawartość części organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 

wilgotność naturalną, wg PN-B-04481:1988 [1], 

wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1], 

granicę płynności, wg PN-B-04481:1988 [1], 

kapilarność bierną, wg PN-B-04493:1960 [3], 

wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7]. 

6.2.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 

prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 

odwodnienia każdej warstwy, 

grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 

500 m2 warstwy, 

nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 

przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów 

i mrozów. 

6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bieżącej 

kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 

 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [9], 

oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4]. 

 Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku określenia wartości Is, 

jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

 Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów laboratoryjnych. 

Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 

6.2.5. Pomiary kształtu nasypu 

 Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 

prawidłowości wykonania skarp, 

szerokości korony korpusu. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi 

pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w ST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji. 

 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 

wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu. 

 

6.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

 Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w pktach 2 

oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w ST. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 

odpowiednie wbudowanie gruntu, 

właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7. 

 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 



 Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych, 

w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 

 Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości 

wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń 

sformułowanych w pkcie 5.4. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-02.00.01 pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

prace pomiarowe, 

oznakowanie robót, 

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

zagęszczenie gruntu, 

profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

odwodnienie terenu robót, 

wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D-03.00.00.  ODWODNIENIE  KORPUSU  DROGOWEGO 

 

D - 03.01.01  PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI 
 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z remontem przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w km 

11+610. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument kontraktowy przy realizacji robót związanych z 

remontem przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w km 11+610. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

przepustów pod koroną drogi oraz ścianek czołowych jako samodzielnych elementów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych 

cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z której po 

zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust. 

1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, którego konstrukcja nośna tworzy jednolitą całość, z wyjątkiem przerw 

dylatacyjnych i wykonana jest w całości na mokro. 

1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów prefabrykowanych. 

1.4.5. Przepust betonowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z betonu. 

1.4.6. Przepust żelbetowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z żelbetu. 

1.4.7. Przepust ramowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest w kształcie ramownicy pracującej na 

obciążenie pionowe i poziome. 

1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w którym można wydzielić górną konstrukcję łukową przenoszącą obciążenie 

pionowe i poziome oraz fundament łuku. 

1.4.9. Przepust rurowy - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur betonowych lub żelbetowych. 

1.4.10.  Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych do osi 

drogi (lub głowic kołnierzowych), służący do możliwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody do przepustu 

oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i częściowego 

zabezpieczenia elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem. 

1.4.11. Skrzydła wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje łączące się ze ściankami czołowymi przepustu, równoległe, 

prostopadłe lub ukośne do osi drogi, służące do zwiększenia zdolności przepustowej przepustu i podtrzymania stoków 

nasypu. 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą ST są: 

beton, 

materiały na ławy fundamentowe, 

materiały izolacyjne, 

deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych, 

kamień łamany do ścianek czołowych. 

 

 

 



2.3. Beton i jego składniki 

2.3.1. Wymagane właściwości betonu 

 Poszczególne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zależności od warunków ich eksploatacji, należy 

wykonywać zgodnie z „Wymaganiami i zaleceniami dotyczącymi wykonywania betonów do konstrukcji  mostowych” 

[45], z betonu klasy co najmniej: 

- B 30 - prefabrykaty, ścianki czołowe, przepusty, skrzydełka; 

- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne. 

 Beton do konstrukcji przepustów betonowych  musi spełniać następujące wymagania wg PN-B-06250 [8]: 

nasiąkliwość nie większa niż 4 %, 

przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W 8, 

odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 

2.3.2. Kruszywo 

 Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów powinno spełniać wymagania 

normy PN-B-06712 [12] dla kruszyw do betonów klas B 25, B 30 i wyższych. 

Grysy 

 Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. 

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru.  

 Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów 

  

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1 

2 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 

3 Wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niż: 

- dla grysów granitowych 

- dla grysów bazaltowych i innych 

 

16 

8 

4 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,2 

5 Mrozoodporność wg metody bezpośredniej,   %,  

nie więcej niż 

2 

6 Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody 

bezpośredniej (wg PN-B-11112 [19]), %, nie więcej 

niż: 

 

10 

7 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 

8 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,25 

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy 

nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 

10 

 

Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) 

nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 

0,1% 

11 Zawartość podziarna, %, nie więcej niż: 5 

12 Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż: 10 

  

    

 Piasek 

 Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku rzecznego i kopalnianego 

płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji  

                przepustów 

Lp. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 

2 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,2 

3 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 

niż: 

0,25 

 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 

cieczy nad kruszywem  nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 

5 

 

Reaktywność alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) 

nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 

0,1% 

 

 Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić: 

do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 



do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 

do 1 mm        -   od 57 do 76 % 

Żwir 

 Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i 

chemicznych. 

 Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg PN-B-11112 [19] ogranicza 

się do 10 %. 

 Żwir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 

 

 

Tablica 3. Wymagania dla żwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji  

     przepustów 

   Lp.               Właściwości Wymagania 

1 Wytrzymałość na miażdżenie, wskaźnik rozkruszenia, %, 

nie więcej niż: 

12 

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niż: 5 

3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,0 

4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie 

więcej niż: 

5,0 

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 

6 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 

7 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż: 0,25 

8 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nad 

kruszywem nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

 

Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu 

 
 

 

2.3.3.  Uziarnienie mieszanki mineralnej  

 Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki 

mineralnej mieściła się w krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1. 

2.3.4. Składowanie kruszywa 

 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze 

odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru. 

 Poszczególne kruszywa należy składować oddzielnie, w zasiekach uniemożliwiających wymieszanie się 

sąsiednich pryzm. Zaleca się, aby frakcje drobne kruszywa (poniżej 4 mm) były chronione przed opadami za  pomocą 

plandek lub zadaszeń. 

 Warunki składowania oraz lokalizacja składowiska powinny być wcześniej uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 

2.3.5. Cement 

2.3.5.1. Wymagania 

 Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniać wymagania 

normy PN-B-19701 [21]. 



 Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków). Do betonu klas B 25, B 30 i B 40 należy 

stosować cement klasy 32,5 i 42,5. 

 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4. 

Tablica 4.   Wymagania  ogólne  dla  cementu  do  betonowych  elementów  konstrukcji przepustów 

 Lp. Wymagania Marka cementu 

  42,5 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie, po 2 dniach 10 - 

 MPa, nie mniej niż: po 7 dniach 

po 28 dniach 

- 

42,5 

16 

32,5 

2 Czas wiązania początek wiązania, najwcześ-

niej po upływie min. 

koniec wiązania najpóźniej, h 

60 

 

12 

60 

 

12 

3 Stałość  objętości,  mm   nie  więcej niż: 10 10 

4 Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niż: 3,5 3,5 

5 Zawartość chlorków, %, nie więcej niż: 0,10 0,10 

6 Zawartość alkaliów, %, nie więcej niż: 0,6 0,6 

7 Łączna zawartość dodatków specjalnych (przyśpieszających 

twardnienie, plastyfikujących, hydrofobizujących) i 

technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB, 

% masy cementu, nie więcej niż 

 

5,0 

 

5,0 

 

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem 

- musi być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

2.3.5.2. Przechowywanie cementu 

 Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadać wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36]. 

 Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

a)  dla cementu workowanego 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami), 

magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy przechowywać 

cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy. 

2.3.6. Stal zbrojeniowa 

 Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiadać wymaganiom 

PN-H-93215 [29]. 

 Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z ST. 

 Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, zabezpieczona od 

wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem. 

2.3.7. Woda 

Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [24]. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność z podaną normą. 

2.3.8. Domieszki chemiczne 

 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewiduje to ST, przy czym w przypadku braku 

danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. 

Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010 [22]. 

 

2.4. Materiały izolacyjne 

 Do izolowania drogowych przepustów betonowych i ścianek czołowych należy stosować materiały wskazane w 

ST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta: 

emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44], 

roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23], 

lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177 [25], 

papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39], 

wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne - za zgodą 

Inspektora Nadzoru. 

 

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych 

 Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [9]. 

 Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [26], 

tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27], 



tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28], 

gwoździe wg BN-87/5028-12 [35], 

śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] i PN-M-82010 

[30], 

płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadająca wymaganiom określonym 

przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

2.6. Żelbetowe elementy prefabrykowane 

 Kształt i wymiary żelbetowych elementów prefabrykowanych do przepustów i ścianek czołowych powinny być 

zgodne z dokumentacją. Odchyłki wymiarów prefabrykatów powinny odpowiadać PN-B-02356 [2]. 

 Powierzchnie elementów powinny być gładkie i bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako 

pozostałości po pęcherzykach powietrza i wodzie do głębokości 5 mm. 

 Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości do 10 mm i długości do 50 

mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na jednej krawędzi nie może być więcej niż 5 wyszczerbień. 

 Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu. 

Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. 

 

2.7. Materiały na ławy fundamentowe 

 Część przelotowa przepustu i skrzydełka mogą być posadowione na: 

ławie fundamentowej z pospółki spełniającej wymagania normy PN-B-06712 [12], 

ławie fundamentowej z gruntu stabilizowanego cementem, spełniającej wymagania ST D-04.05.01 „Podbudowa i 

ulepszone podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem”, 

fundamencie z płyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, spełniającym wymagania materiałowe podane w niniejszej 

ST, 

fundamencie z płyty z betonu wylewanego spełniającym wymagania materiałowe podane w niniejszej ST. 

 

2.8. Kamień łamany do ścianek czołowych 

 Można stosować na ścianki czołowe kamień łamany, o cechach fizycznych odpowiadających wymaganiom PN-

B-01080 [1]. 

 Cechy wytrzymałościowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagania wytrzymałościowe i fizyczne kamienia łamanego 

Lp. Właściwości Wymagania Metoda badań wg 

1 Wytrzymałość na ściskanie, MPa, co najmniej,             

w stanie: 

- powietrznosuchym 

- nasycenia wodą 

- po badaniu mrozoodporności 

 

 

61 

51 

46 

 

 

PN-B-04110 [5] 

2 Mrozoodporność. Liczba cykli zamrażania, po 

których występują uszkodzenia powierzchni, 

krawędzi lub naroży, co najmniej: 

 

21 

 

PN-B-04102 [4] 

3 Odporność na niszczące działanie atmosfery 

przemysłowej. Kamień nie powinien ulegać 

niszczeniu w środowisku agresywnym, w którym 

zawartość SO2 w mg/m3 wynosi: 

 

od 0,5 do 10 

 

 

PN-B-01080 [1] 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego, mm, nie więcej 

niż, w stanie: 

- powietrznosuchym 

- nasycenia wodą 

 

 

2,5 

5 

 

PN-B-04111 [6] 

5 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż: 5 PN-B-04101 [3] 

 

 Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kamienia: 

wgłębienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni, 

szczerby oraz uszkodzenia krawędzi i naroży o głębokości do 10 mm, przy łącznej długości uszkodzeń nie więcej niż 10 

% długości każdej krawędzi. 

 Kamień łamany należy przechowywać w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 

poszczególnych jego rodzajów. 

 

2.9. Zaprawa cementowa 

 Do kamiennej ścianki czołowej należy stosować zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie niższej niż 

M 12. 



 Do zapraw należy stosować cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg PN-B-06711 [7] 

i wodę wg PN-B-32250 [24]. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania przepustów 

 Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu i ścianki czołowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

koparki do wykonywania wykopów głębokich, 

sprzętu do ręcznego wykonywania płytkich wykopów szerokoprzestrzennych, 

żurawi samochodowych, 

betoniarek, 

innego sprzętu do transportu pomocniczego. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kruszywa 

 Kamień i kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas transportu powinny odpowiadać BN-67/6747-14 [37]. 

4.2.2. Transport cementu 

 Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [36]. 

 Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej 

 Stal zbrojeniową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed 

powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. 

4.2.4. Transport mieszanki betonowej 

 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06250 [8]. 

 Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej 

po jej wytworzeniu. 

4.2.5. Transport prefabrykatów 

Transport wewnętrzny 

 Elementy przepustów wykonywane na budowie mogą być przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzymałości 

nie niższej niż 0,4 R (W). 

Transport zewnętrzny 

 Elementy prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniami. 

 Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R (W). 

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania 

 Drewno i elementy deskowania należy przewozić w warunkach chroniących je przed przemieszczaniem, a 

elementy metalowe w warunkach zabezpieczających przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, 

regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według ST, 

czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg ST lub wskazówek Inspektora Nadzoru. 

 

5.3. Roboty ziemne 

5.3.1. Wykopy 

 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

 Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg ST i zaleceń Inspektora Nadzoru. W szczególności 

zabezpieczenie może polegać na: 



stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów, 

podparciu lub rozparciu ścian wykopów, 

stosowaniu ścianek szczelnych. 

 Do podparcia lub rozparcia ścian wykopów można stosować drewno, elementy stalowe lub inne materiały 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego użytku. Typ ścianki oraz sposób 

jej zagłębienia w grunt musi być zgodny z zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Po wykonaniu robót ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać gruntem i zagęścić. 

 W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, ścianki szczelne można pozostawić w gruncie. 

 Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o grubości 

co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z 

zastosowaniem koparki z oprzyrządowaniem nie powodującym spulchnienia gruntu. 

 Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w dokumentacji projektowej nie może przekraczać 

+1,0 cm i -3,0 cm. 

5.3.2. Zasypka przepustu 

 Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej średnie. 

 Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubości z 

jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań ST. 

 Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-02205 [34]. 

 

5.4. Umocnienie wlotów i wylotów 

 Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z ST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i 

wylotu. 

 W zależności od rodzaju materiału użytego do umocnienia, wykonanie robót powinno być zgodne z 

wymaganiami podanymi w ST D-06.00.00 „Roboty wykończeniowe”. 

 

5.5. Ławy fundamentowe pod przepustami 

 Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z ST. 

 Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą: 

a) różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie: 

     2 cm dla przepustów sklepionych, 

     5 cm dla przepustów pozostałych, 

b) różnice rzędnych wierzchu ławy: 

     0,5 cm dla przepustów sklepionych, 

     2 cm dla przepustów pozostałych. 

 Różnice w niwelecie wynikające z odchyłek wymiarowych rzędnych ławy, nie mogą spowodować spiętrzenia 

wody w przepuście. 

 

5.6. Roboty betonowe 

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej 

 Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna odpowiadać wymaganiom 

PN-B-06250 [8]. 

 Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu 

bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 

 Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez: 

kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenia, 

zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu, 

sposoby układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

 Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie może ona być 

osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie mieszanki. Zaleca się sprawdzanie 

doświadczalne urabialności mieszanki betonowej przez próbę formowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. 

 Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2 % w przypadku 

niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzających. 

 Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub obliczeniowo-

doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych właściwościach. 

 Do celów produkcyjnych należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą zawilgocenie kruszywa, pojemność 

urządzenia mieszającego i sposób dozowania.  

 Zmiana recepty roboczej musi być wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniższych przypadków: 

zmiana rodzaju składników, 

zmiana uziarnienia kruszywa, 

zmiana zawilgocenia wywołująca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w całkowitej ilości wody 

zarobowej w 1 m3 mieszanki betonowej przekraczającej  5 dcm3. 



 Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych lub 

betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być dozowane wagowo z dokładnością: 

  2 % dla cementu, wody, dodatków, 

  3 % dla kruszywa. 

 Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90 % i nie może być większa niż 

100 % jej pojemności roboczej. 

 Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 

 Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg recepty roboczej) więcej 

niż  20 % wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowej należy przerwać, za wyjątkiem 

sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

5.6.2. Wykonanie zbrojenia 

 Zbrojenie powinno być wykonane wg wymagań ST i zgodnie z postanowieniem PN-B-06251 [9]. 

 Zbrojenie powinno być wykonane w zbrojarni stałej lub poligonowej. 

 Sposób wykonania szkieletu musi zapewnić niezmienność geometryczną szkieletu w czasie transportu na 

miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca się łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym wyżarzonym 

o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm (wiązanie na podwójny krzyż) albo stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować 

dokładne położenie w czasie betonowania. Należy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw 

cementowych albo z materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. 

Szkielet zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

 Sprawdzeniu podlegają: 

średnice użytych prętów, 

rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm, a w innych elementach 

0,5 cm, 

rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż   2 cm, 

różnice długości prętów, położenie miejsc kończenia ich hakami, odcięcia - nie mogą odbiegać od dokumentacji 

projektowej o więcej niż   5 cm, 

otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych, 

powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania. 

5.6.3. Wykonanie deskowań 

 Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowań drewnianych i ew. BN-

73/9081-02 [42] dla - stalowych. 

 Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie 

powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką 

betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub 

odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką 

betonową powinny być obficie zlewane wodą. 

5.6.4. Betonowanie i pielęgnacja 

 Elementy przepustów z betonu powinny być wykonane zgodnie z ST oraz powinny odpowiadać wymaganiom: 

PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie mrozu, 

PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie składu betonu, mieszania, zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i 

transportu. 

 Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5o C. W 

wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej niż 5o C, jednak wymaga to zgody 

Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20o C w chwili jej układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. 

 Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250 [24].  

 Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 Rozformowanie konstrukcji, może nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości 

projektowej. 

 

5.7. Wykonanie betonowych elementów prefabrykowanych 

 Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z dokumentacją. Otulenie prętów zbrojenia 

betonem od zewnątrz powinno wynosić co najmniej 30 mm dla przepustów rurowych i 40 mm dla przepustów 

skrzynkowych. Pręty zbrojenia powinny mieć kształt zgodny z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie osi pręta w 

przekroju poprzecznym od wymiaru przewidzianego dokumentacją może wynosić maksimum 5 mm. 

 

 

5.8. Montaż betonowych elementów prefabrykowanych przepustu i ścianek czołowych 

         Elementy przepustu i ścianki czołowej z prefabrykowanych elementów powinny być ustawiane na 

przygotowanym podłożu zgodnie z dokumentacją. Styki elementów powinny być wypełnione zaprawą cementową wg 

PN-B-14501 [20]. 



 

5.9. Wykonanie ścianki czołowej z kamienia łamanego 

 Ścianka czołowa z kamienia łamanego powinna być wykonana jako mur pełny na zaprawie cementowej i 

odpowiadać wymaganiom BN-74/8841-19 [41]. 

 Roboty murowe z kamienia powinny być wykonane zgodnie z ST. 

 Kamień i zaprawa cementowa powinny odpowiadać wymaganiom  pkt 2. 

 Przy wykonywaniu ścianki powinny być zachowane następujące zasady: 

ściankę kamienną należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie mniejszej niż 0o C, a zaleca się ją wykonywać w 

temperaturze + 5o C, 

kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem, 

pojedyncze kamienie powinny być ułożone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były możliwie poziome, a 

sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem obciążenia pionowego; większe szczeliny między 

kamieniami powinny być wypełnione kamieniem drobnym, 

spoiny pionowe w dwóch kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się, 

na każdą warstwę kamienia powinna być nałożona warstwa zaprawy w taki sposób, aby w murze nie było miejsc 

niezapełnionych zaprawą, 

wygląd zewnętrzny ścianki powinien być utrzymany w jednolitym charakterze. 

 Ścianka z kamienia powinna być wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa była zbliżona do płaszczyzn 

pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia płaszczyzn były w przybliżeniu liniami prostymi. 

 

5.10. Izolacja przepustów 

 Przed ułożeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji, powierzchnie izolowane należy 

zagruntować np. przez: 

dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych, 

posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 

lub innymi materiałami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem bitumicznym na 

gorąco i ułożyć izolację z papy asfaltowej. 

 Dopuszcza się stosowanie innych rodzajów izolacji po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru. Elementy nie 

pokryte izolacją przed zasypaniem gruntem należy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorąco. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych 

 Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań 

podanych w punkcie 5.2 i 5.3. 

 

6.3. Kontrola robót betonowych i żelbetowych 

 W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać systematyczną kontrolę składników betonu, mieszanki 

betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicą 6. 

 Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z 

dokumentacją oraz z wymaganiami PN-B-06251 [9]. 

 

Tablica 6. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według PN-B-06250 [8] 

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub częstość badania 

1 Badania składników betonu 

1.1. Badanie cementu 

 - czasu wiązania 

 - stałości objętości 

 - obecności grudek 

 

PN-B-19701 [21] 

 

bezpośrednio przed użyciem 

każdej dostarczonej partii 

 1.2. Badanie kruszywa 

  - składu ziarnowego 

  - kształtu ziarn 

  - zawartość pyłów mineralnych 

  - zawartości zanieczyszczeń 

     obcych 

  - wilgotności 

 

PN-B-06714-15[15] 

PN-B-06714-16[16] 

PN-B-06714-13[14] 

 

PN-B-06714-12[13] 

PN-B-06714-18[17] 

 

każdej dostarczonej partii 

każdej dostarczonej partii 

każdej dostarczonej partii 

 

każdej dostarczonej partii 

bezpośrednio przed użyciem 

  

1.3. Badanie wody 

 

PN-B-32250 [24] 

przy rozpoczęciu robót oraz 

w przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeń 



  1.4. Badanie dodatków  

      i domieszek 

Instrukcja ITB 206/77 [43] 

2 Badania mieszanki betonowej 

- urabialności 

- konsystencji 

 

- zawartości powietrza w      

   mieszance betonowej 

 

 

PN-88/B-06250 [8] 

 

przy rozpoczęciu robót 

przy proj.recepty i 2 razy na 

zmianę roboczą 

przy ustalaniu recepty oraz 2 

razy na zmianę roboczą 

3 Badania betonu 

3.1. Badanie wytrzymałości 

       na ściskanie na próbkach     

 

PN-88/B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty oraz 

po wykonaniu każdej partii 

betonu 

 3.2. Badania nieniszczące 

      betonu w konstrukcji 

PN-B-06261 [10] 

PN-B-06262 [11] 

w przypadkach technicznie 

uzasadnionych 

  

3.3. Badanie nasiąkliwości 

 

PN-B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty,3 razy 

w czasie wykonywania 

konstrukcji ale nie rzadziej 

niż raz na 5000m3 betonu 

  

3.4. Badanie odporności na 

      działanie mrozu 

 

 

 

PN-B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty 2 razy 

w czasie wykonywania 

konstrukcji, ale nie rzadziej 

niż raz na 5000 m3 betonu 

  

3.5. Badanie przepuszczalności 

       wody 

 przy ustalaniu recepty,3 razy 

w czasie wykonywania 

konstrukcji ale nie rzadziej 

niż raz na 5000 m3 betonu 

 

6.4. Kontrola wykonania ścianki czołowej z kamienia łamanego 

 Przy wykonywaniu ścianki czołowej z kamienia należy przeprowadzić badania zgodnie z BN-74/8841-19 [41] 

obejmujące: 

sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni w ściance - przez oględziny, 

sprawdzenie grubości ścianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyłki w grubości do  20 mm, 

sprawdzenie grubości spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyłki, dla: 

      - spoin pionowych: 12 mm  + 8 mm lub - 4 mm, 

      - spoin poziomych: 10 mm  + 10 mm lub - 5 mm, 

sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianki: 

zwichrowanie i skrzywienie powierzchni ścianki: co najwyżej 15 mm/m, 

odchylenie krawędzi od linii prostej: co najwyżej 6 mm/m i najwyżej dwa odchylenia  na 2 m, 

odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: co najwyżej 6 mm/m i 40 mm na całej wysokości, 

odchylenia górnych powierzchni każdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeśli mur ma podział na warstwy): co 

najwyżej 3 mm/m i nie więcej niż 30 mm na całej długości. 

 

6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlotów i wylotów 

 Umocnienie wlotów i wylotów należy kontrolować wizualnie. 

 

6.6. Kontrola wykonania ławy fundamentowej 

 Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić: 

rodzaj materiału użytego do wykonania ławy, 

usytuowanie ławy w planie, 

rzędne wysokościowe, 

grubość ławy, 

zgodność wykonania z dokumentacją. 

 

6.7. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych 

 Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie: 

kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki), 

wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6), 

wytrzymałości betonu na ściskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6,  pkt 3.1), 

średnicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z wymaganiami punktów 5.6.2 i 5.7). 

 

6.8. Kontrola połączenia prefabrykatów 

 Połączenie prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności zmontowanego 

przepustu z ustaleniami punktu 5.8. 



6.9. Kontrola izolacji ścian przepustu 

 Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności z wymaganiami punktu 5.10. 

 

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 

 Jednostką obmiarową jest: 

m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, 

szt. (sztuka), przy samodzielnej realizacji ścianki czołowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

wykonanie wykopu, 

wykonanie ław fundamentowych, 

wykonanie deskowania, 

wykonanie izolacji przepustu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 

roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 

dostarczenie materiałów, 

wykonanie ław fundamentów i ich pielęgnację, 

wykonanie deskowania, 

montaż konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi 1), 

zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 2), 

rozebranie deskowania, 

wykonanie izolacji przepustu, 

wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, 

umocnienie wlotów i wylotów, 

uporządkowanie terenu, 

wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1) dla przepustów wykonywanych z elementów prefabrykowanych 

2) dla przepustów wykonywanych na mokro. 

 Cena 1 szt. ścianki czołowej, przy samodzielnej jej realizacji, obejmuje: 

roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

wykonanie wykopów, 

dostarczenie materiałów, 

wykonanie ścianki czołowej: 

w przypadku ścianki betonowej 

ew. wykonanie deskowania i późniejsze jego rozebranie, 

ew. zbrojenie elementów betonowych, 

betonowanie konstrukcji fundamentu, ścianki i skrzydełek lub montaż elementów z prefabrykatów, 

w przypadku ścianki z kamienia 

roboty murowe z kamienia łamanego, 

         dla wszystkich rodzajów ścianek czołowych: 

wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej, 

zasypka ścianki czołowej, 

ew. umocnienie wlotu i wylotu, 

uporządkowanie terenu, 

wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 



 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział                           

i zastosowanie wg własności fizyczno-mechanicznych 

  2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja 

wymiarów elementów budowlanych z betonu 

  3. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą  

  4. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

 

  5. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie  

  6. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 

 

  7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  

  8. PN-B-06250 Beton zwykły 

  9. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

10. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na 

ściskanie za pomocą młotka SCHMIDTA typu N 

12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 

15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 

16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn 

17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 

18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności 

alkalicznej 

19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 

20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania             

i ocena zgodności 

22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 

23. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

24. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

27. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

28. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

29. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

30. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  

31. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym  

32. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym  

33. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym  

34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

35. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym 

 

36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas 

transportu 

38. BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na 

taśmie aluminiowej 

39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 

40. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 

41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu 

kruszywowego. Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyłów lotnych do betonów kruszywowych. 



Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r. 

Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D - 04.01.01. 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 
 

 

1. WSTĘP  

 

1.1.  Przedmiot ST  

 

     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z utwardzeniem poboczy brukowcem w związku z remontem przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N 

Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w km 11+610. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST  

      

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót 

związanych z utwardzeniem poboczy brukowcem w związku z remontem przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N 

Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w km 11+610. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

 

      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

       - wykonaniem koryta pod utwardzenie z brukowca,  

       - profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod utwardzenie z brukowca. 

 

1.4.  Określenia podstawowe  

 

      Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicji podanymi w ST D-00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z ST oraz z zaleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

      Ogólne wymagania dotyczące robót podane w ST D-00.00.00 "Wymagania ogólne". 

 

2.  MATERIAŁY 

 

    Nie występują  

 

3.  SPRZĘT  

 

    Do wykonywania robót należy stosować spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby 

również sprzęt do ręcznego prowadzenia robót ziemnych. Inspektor Nadzoru może dopuścić wykonanie koryta i 

profilowanie podłoża z zastosowaniem zwykłej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy 

maszyny.  

    Do zagęszczenia podłoża należy użyć walców oraz ewentualnie w miejscach trudno dostępnych innego sprzętu 

zagęszczającego, zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  

    Cały sprzęt budowlany, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, zapewniającym uzyskanie 

odpowiedniej jakości robót, w szczególności stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na 

właściwości gruntu podłoża.  

     Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego, lub w przypadku braku takich dokumentów powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym 

prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  

     Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

 

4.  TRANSPORT  

Uzyskany w wyniku profilowania urobek należy wywieźć na odkład w miejsce zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. 

 



 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Zasady ogólne 

 

      Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża dopiero po 

zakończeniu i odebraniu robót ziemnych oraz wszystkich robót związanych z wykonaniem robót branżowych. 

      Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót związanych z utwardzeniem z brukowca, korytkami ściekowymi, płytami betonowymi, 

krawężnikami betonowymi. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 

i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych 

warunkach atmosferycznych.  

     W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem przedmiotowych elementów.  

 

5.2.  Wykonanie koryta  

 

      Położenie koryta musi zostać wytyczone. Sposób wytyczenia powinien umożliwiać wykonanie koryta oraz ułożenia 

elementów z tolerancjami określonymi w specyfikacjach lub przez Inspektora Nadzoru. 

      Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane, 

odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików, ustawionych w 

rzędach równoległych do osi drogi, powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 

odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

      Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta ma być wywieziony na odkład miejsce składowania ustalone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

Profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 5.3. i w pkt. 5.4.  

 

5.3.  Profilowanie podłoża  

 

      Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy 

usunąć błoto i grunt który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.  

      Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  

      Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 

profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, dowieźć 

dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 

wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 

zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  

      Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed 

przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3 - 4 przejściami średniego 

walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

      Do profilowania podłoża należy stosować równiarki lub spycharki. Ścięty grunt powinien być wywieziony na odkład.  

 

5.4.  Zagęszczanie podłoża  

 

      Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek 

nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

      Zagęszczanie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie  

z PN-88/B-04481 (metoda I lub II).  

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż  

20 % jej wartości. 

  

5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

 

      Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.  

Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia podłoża wynosi 1,00. 

     Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania przedmiotowych elementów, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

przed nadmiernym zawilgoceniem na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru.  



     Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do układania 

podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 

     Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 

zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 

     W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie  

i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano  

w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.  

     Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót związanych z wykonywaniem koryta oraz profilowaniem  

i zagęszczeniem podłoża podano w tablicy 2.  

 

     Tablica 2. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonaniu koryta oraz   

                      profilowaniu i zagęszczeniu podłoża 

 

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta co 20 m  

2 Równość podłużna co 20 m  

3 Równość poprzeczna co 20 m 

4 Spadki poprzeczne *) Co 20 m 

5 Rzędne wysokościowe 
co 20 m w osi jezdni  

6 
Ukształtowanie osi w planie *) co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7 
Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych  

 
 

     Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12, przynajmniej w dwóch punktach, wybranych 

losowo na każdej działce roboczej. Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, według 

PN-88/B-04481 (metoda I lub II).  

     Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej.  

 

6.2.  Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 

 

6.2.1.  Zagęszczenie podłoża  

 

     Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotowuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników badań 

wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie bieżącej 

kontroli zagęszczenia.  

  

 

 

6.2.2.  Cechy geometryczne  

 

6.2.2.1.  Równość  

 

       Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą co 20.0 metrów  

w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4 metrową łatą co 20.0m. 

       Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

 

6.2.2.2.  Spadki poprzeczne. 

 



               Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 metrowej łaty i poziomicy co 20.0 m, spadki poprzeczne 

podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją  0,5 % 

 

6.2.2.3.  Głębokość koryta i rzędne dna 

 

       Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 20.0 m. 

       Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +2 cm i -2cm. 

 

6.2.2.4.  Ukształtowanie osi koryta  

 

       Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać co 20.0 m. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 

projektowanej o więcej niż  2 cm. 

 

6.2.2.5.  Szerokość koryta  

 

       Szerokość koryta należy sprawdzać co 20.0 m. 

       Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +5 cm i -5 cm.  

 

6.2.2.6.  Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych  cechach geometrycznych  

 

       Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych  

w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie  

i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT  

 

    Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonuje się na budowie w metrach kwadratowych.  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

 

    Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

napraw bez hamowania postępu robót.  

    Wykonawca zgłasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakończony odcinek koryta (wyprofilowanego i zagęszczonego 

podłoża). Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badań z bieżącej kontroli robót.  

    Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie raportów Wykonawcy z bieżącej kontroli robót, ewentualnych 

uzupełniających badań i pomiarów oraz oględzin warstwy.  

    Inspektor Nadzoru zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i 

pomiarów wtedy gdy:  

 a) zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą  specyfikacją; koszty tych badań ponosi 

Wykonawca.  

 b) istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy; koszty tych badań ponosi 

Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek.  

    W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych, zakres i wielkość 

potrąceń za obniżoną jakość lub poleci powtórzenie robót według zasad określonych w niniejszej specyfikacji.  

    Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  

 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

   

 Płatność za metr sześcienny wykonanego koryta należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na 

podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych.  

     Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje:  

- prace pomiarowe,  

- odspojenie gruntu z wywiezieniem na odkład,  

- profilowanie dna koryta,  

- zagęszczenie,  

- utrzymanie koryta.  

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

10.1.  Normy  



 1.  PN-87/S-02201       "Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia"  

 2.  PN-88/B-04481       "Grunty budowlane. Badania próbek gruntu"  

 3.  BN-64/8931-02       "Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni  

                                          podatnych i podłoża przez obciążenie płytą" 

 4.  BN-75/8931-03       "Drogi samochodowe. pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 

                                         lotniskowych" 

 5.  BN-68/8931-04       "Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą." 

 6.  BN-70/8931-05        "Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych." 

 7.  BN-77/8931-12         "Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu."  

 8.  PN-S-02205              "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania"  

 

10.2.  Inne dokumenty  

 9.  Instrukcja DP-T14 o dokonaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach   

      zamiejskich, krajowych i wojewódzkich. Warszawa 1989.  

10. Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez   

      zleceniodawców i wykonawców krajowych, GDDP, Warszawa, 1992, Wydanie I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D - 05.02.02.  

NAWIERZCHNIA BRUKOWCOWA 

 
 

1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni 

brukowcowej związanej z utwardzeniem poboczy brukowcem przy remoncie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 

1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w km 11+610. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 

powiatowych przy robotach związanych z utwardzeniem poboczy brukowcem przy remoncie przepustu w ciągu drogi 

powiatowej nr 1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w km 11+610. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

nawierzchni brukowcowej na poboczu drogi. 

  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z brukowca. 

1.4.2. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamień obrobiony, względnie płytowany kamień 

łamany, o kształcie zbliżonym do graniastosłupa lub ostrosłupa ściętego o nieregularnych lub zaokrąglonych 

krawędziach, stosowany do wykonywania nawierzchni brukowcowych. 

1.4.3. Podsypka - część nawierzchni z piasku lub innego drobnoziarnistego materiału, w której osadza się brukowiec. 

1.4.4. Podsypka cementowo-piaskowa - część nawierzchni z mieszaniny cementu i piasku, w której osadza się brukowiec. 

1.4.5. Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm. 

1.4.6. Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm. 

1.4.7. Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia nawierzchni brukowcowej oraz przenosząca obciążenie brukowca 

na grunt.  

1.4.8. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-05.02.00 

„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowcowej, wg PN-B-06101 [19], są: 

− brukowiec nieobrobiony, obrobiony lub brukowiec płytowany, wg PN-B-11104 [14], 

− kliniec, wg PN-B-11112 [15], 

− piasek na podsypkę oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-B-11113 [16], 

− cement portlandzki zwykły, w przypadku wykonywania podsypki cementowo-piaskowej, wg PN-B-19701 [17], 

− woda, wg PN-B-32250 [18]. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Brukowiec 

 Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien być kamieniem trwałym, niezwietrzałym, mieć 

strukturę możliwie drobnoziarnistą i zwięzłą, bez pęknięć i żył. 



 Materiałem na brukowiec powinny być skały o cechach fizycznych i wytrzymałościowych podanych w tablicy 

1. 

 Brukowiec nieobrobiony (kamień narzutowy) powinien mieć naturalną część powierzchni możliwie płaską, 

którą można by wyodrębnić jako powierzchnię górną (czoło). 

 Brukowiec obrobiony powinien mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Powierzchnia górna (czoło) i dolna 

(stopka) powinna być zbliżona do prostokąta. Płaszczyzny powierzchni górnej i dolnej powinny być w przybliżeniu 

równoległe. Cała bryła powinna mieścić się w prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie. 

Krawędzie powierzchni górnej powinny być proste. 

 Brukowiec płytowany (brukowiec z kamienia łamanego) powinien mieć górną powierzchnię (czoło) płaską, 

uzyskaną z rozłupania większego kamienia przynajmniej na dwie części i w przybliżeniu prostopadłą do osi pionowej. 

Powierzchnia dolna (stopka) i powierzchnie boczne nie powinny być wklęsłe. 

 Wymiary i dokładność wykonania brukowców powinny odpowiadać wielkościom podanym w tablicy 2. 

Tablica 1. Właściwości fizyczne i wytrzymałościowe dla kamienia na brukowiec,  

                 wg PN-B-11104 [14] 

Lp. Właściwości Wartość Badania według 

1 
Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-

suchym, MPa, nie mniej niż: 
160 PN-B-04110 [3] 

2 
Ścieralność na tarczy Boehmego, cm, nie więcej 

niż: 
0,2 PN-B-04111 [4] 

3 
Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba 

uderzeń, nie mniej niż: 
12 PN-B-04115 [5] 

4 Nasiąkliwość wodą, % (m/m), nie więcej niż: 0,5 PN-B-04101 [2] 

 

Tablica 2. Wymiary i dokładność wykonania brukowca, wg PN-B-11104 [14] 

Lp. Właściwości 
Brukowiec 

nieobrobiony 

Brukowiec  

obrobiony 

Brukowiec 

płytowany 

1 Wysokość (W), cm od 15 do 20 od 16 do 20 od 16 do 20 

2 Powierzchnia górna, cm2 od 160 do 360 od 160 do 360 od 160 do 360 

3 Największa długość krawędzi czoła, 

cm 
nie bada się 1,0 W 1,6 W 

4 Stosunek pola powierzchni dolnej 

(stopki) do górnej (czoła), nie mniej 

niż: 

 

nie bada się 

 

0,5 

 

0,3 

5 Odchylenie od równoległości 

płaszczyzny powierzchni dolnej w 

stosunku do powierzchni górnej, w 

stopniach, nie więcej niż: 

 

nie bada się 

 

13 

 

15 

6 Głębokość wklęśnięcia lub wysokość 

wypukłości powierzchni górnej, cm, 

nie więcej niż: 

 

nie bada się 

 

0,8 

 

1,0 

7 Głębokość wklęśnięcia lub wysokość 

wypukłości powierzchni bocznej i 

dolnej, cm, nie więcej niż: 

 

nie bada się 

 

1,5 

 

1,5 

8 Pęknięcia powierzchni niedopuszczalne 

 Kamienie oporowe powinny odpowiadać właściwościom przewidzianym dla brukowca i mieć półtorakrotną 

wysokość w stosunku do stosowanego brukowca. 

 Brukowiec należy układać w pryzmy lub stosy o wysokości nie przekraczającej 1 m. 

2.3.2. Kliniec 

 Kliniec używany do klinowania nawierzchni powinien mieć wymiary od 4 do 12,8 mm i od 12,8 do 20 mm i 

powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla klińca, wg PN-B-11112 [15] 

Lp. Właściwości Wymagania 



1 Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PN-B-06714-42 
[13]: 
a)   przy pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do 

ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 
 

40 
 
30 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie więcej niż, dla 

kruszywa ze skał: 

a) magmowych i przeobrażonych 

b) osadowych 

 

 

2,0 

3,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], % ubytku 

masy, nie więcej niż, dla kruszywa ze skał: 

a) magmowych i przeobrażonych 

b) osadowych 

 

 

4,0 

5,0 

4 Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 

bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-11112 [15],               

% ubytku masy nie więcej niż: 

 

30 

5 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [7] 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm odsianych na mokro, 

% (m/m), nie więcej niż: 

b) zawartość frakcji podstawowej, % (m/m), nie mniej niż: 

c) zawartość podziarna, % (m/m), nie więcej niż: 

d) zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż: 

 

 

4 

75 

15 

15 

6 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [6],                   

% (m/m), nie więcej niż: 
0,2 

7 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-B-06714-26 [12], 

barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 
wzorcowa 

 

2.3.3. Piasek 

 Piasek na podsypkę oraz do zasypywania (zamulania) nawierzchni powinien odpowiadać wymaganiom 

podanym w ST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”. 

2.3.4. Cement 

 Cement stosowany: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, 

b) do zalania spoin zaprawą cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 

odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [17]. 

 Cement powinien być dostarczany w workach i przechowywany zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 

[21]. 

2.3.5. Woda 

 Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej powinna być „odmiany 1” i 

odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [18]. 

 Woda, stosowana przy zagęszczaniu i do zwilżania warstw piasku, powinna odpowiadać wymaganiom punktu 

2.3 ST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”. 

2.3.6. Materiały na ławy 

 Beton na ławę pod brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [2]. Powinien to być beton klasy 

B-20 (C16/20). 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 

Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 



− ubijaków stalowych o masie od 25 do 35 kg, młotków brukarskich, drągów stalowych do wyjmowania bruku, łopat, 

pił, siekier, 

− przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów), 

− ew. walców statycznych o nacisku jednostkowym od 25 do 45 kN/m, w przypadku zastąpienia trzeciego ubijania 

ręcznego brukowca na podsypce piaskowej, 

− ew. walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowych 

zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2, 

− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 

Wymagania ogólne” pkt 4. 

Transport cementu powinien być zgodny z BN-88/6731-08 [21]. 

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 

wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania 

ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod nawierzchnię brukowcową powinno być przygotowane zgodnie z warunkami ogólnymi 

określonymi w ST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wykop pod ławę 

 Wykop pod ławę dla brukowca należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 [2]. Najczęściej stosowaną ławą jest 

ława z oporem. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co 

najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 

5.4. Wykonanie ław 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się z betonu C16/20 w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu musi 

być wyrównany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym 

w odcinkach betonowych należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową 

odpowiadającą BN-74/6771-04.  

      Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą 

zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150-170C. 

5.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 

 Jeśli ST nie określa inaczej, to skład podsypki cementowo-piaskowej powinien być ustalony laboratoryjnie. 

 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach próbek walcowych o średnicy 8 cm z podsypki cementowo-piaskowej 

powinna wynosić co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej niż 14 MPa. 

 Mieszanie składników powinno być dokonywane w betoniarkach. Podsypka jest dobrze wymieszana, gdy kolor 

mieszanki jest jednakowy. Przy mieszaniu podsypki należy dodać wody w ilości od 0,20 do 0,25 masy cementu w 

posypce. Wilgotność podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie 

było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 

 Piasek powinien odpowiadać wymaganiom punktu 2.3.3, cement - punktu 2.3.4, a woda - punktu 2.3.5. 

 Podłoże pod podsypkę cementowo-piaskową musi być całkowicie ustabilizowane. 

 Grubość warstwy podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4 cm. 

 Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie brukowca od 3 do 4 m. 

Rozścieloną podsypkę należy wyrównać ściśle do profilu. 

5.6. Układnie i ubijanie nawierzchni brukowcowej  

 Kolejność układania i ubijania nawierzchni brukowcowej na ławie betonowej i na podsypce cementowo-

piaskowej obejmuje następujące czynności: 

1. osadzenie kamieni oporowych, wg punktu 5.4, 

2. przesortowanie brukowca i dostarczenie do koryta, wg punktu 5.4, 

3. ułożenie brukowca, wg punktu 5.4, 

4. pierwsze ubicie brukowca, wg punktu 5.4, z tym, że jest to mocne ubicie, powodujące obniżenie brukowców mniej 

więcej o całą nadwyżkę w układaniu, 



5. zaklinowanie spoin brukowca klińcem o wymiarach od 12,8 mm do 20 mm i od 4 mm do 12,8 mm z przesuwaniem 

go miotłami w celu wypełnienia spoin, 

6. zalanie spoin brukowca zaprawą cementowo-piaskową. 

 Skład zaprawy cementowo-piaskowej ustala się laboratoryjnie. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy nie powinna 

być mniejsza po 28 dniach od 25 MPa. 

 Zaprawę przygotowuje się w betoniarkach lub ręcznie. Wody dodaje się tyle, aby zaprawa miała wystarczającą 

płynność. 

 Przed rozpoczęciem zalewania brukowiec należy oczyścić z piasku i zlać wodą, dodając do wody 1% cementu 

klasy 32,5 w stosunku objętościowym. Zalewanie spoin można wykonać przez rozlanie zaprawy na powierzchnię 

nawierzchni i wprowadzenie jej do spoin przez rozgarnięcie ściągaczami gumowymi lub szczotkami. Po pierwszym 

zalaniu spoin nie będą one całkowicie wypełnione i należy uzupełnić wypełnienie spoin zalewając je po raz drugi 

zaprawą. 

 Zaprawy cementowo-piaskowej należy przygotować tyle, aby mogła być zużyta w ciągu jednej godziny. 

7. drugie ubicie brukowca, wykonane bezpośrednio po zalaniu spoin, będące lekkim ubiciem, które ma na celu pełną 

regulację przekroju podłużnego i poprzecznego nawierzchni. 

 Zamiast drugiego ubijania ręcznego można zastosować wałowanie lekkimi walcami wibracyjnymi lub 

zagęszczanie płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi. 

8. pielęgnację nawierzchni polegającą na: 

− przykryciu warstwą piasku o grubości co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w stałej wilgotności przez okres od 7 do 

10 dni, 

− dokładnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku, po uzyskaniu przez zaprawę cementowo-piaskową wytrzymałości 

określonej w punkcie 5.5 podpunkcie 6, a następnie oddaniu nawierzchni do ruchu. 

5.7. Warunki prowadzenia robót 

1. Przy układaniu brukowca na podsypce cementowo-piaskowej wszystkie czynności od rozłożenia podsypki do 

ostatecznego ubicia z zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową należy wykonać przed upływem 3 godzin. 

2. Brukowiec na podsypce cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem tylko przy 

temperaturze powietrza powyżej +5oC. Nie można układać nawierzchni jeśli temperatura powietrza jest poniżej 0oC. 

Przy spodziewanym obniżeniu temperatury w nocy poniżej 0oC nawierzchnię należy zabezpieczyć przed działaniem 

mrozu, nakrywając ją matami ze słomy, papą lub innymi materiałami ocieplającymi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 6 ST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 

Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót Wykonawca będzie sprawdzał, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5.6: 

− sortowanie brukowca i osadzanie wyższych brukowców od strony zewnętrznej jezdni, a niższych ku jej środkowi, 

− nieprzekraczanie wysokości dwóch kamieni bezpośrednio przylegających do siebie o 2 cm, 

− właściwą wilgotność podsypki, 

− osadzanie brukowców w podsypce co najwyżej do połowy ich wysokości (od 8 do 10 cm), 

− sposób klinowania brukowca, 

− sposób ubijania brukowca, 

− równość podłużną i poprzeczną nawierzchni. 

6.3.1. Wykop pod ławę 

 Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.3. 

6.3.2. Sprawdzenie wykonania ławy 

 Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 

a) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o  2 cm na każde 100 m ławy, 

b) niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej o  1 cm na każde 100 m ławy, 

c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy, przy czym 

dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 

− wysokości (grubości) ławy  10% wysokości projektowanej, 



− szerokości górnej powierzchni ławy  10% szerokości projektowanej, 

− równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłożoną czterometrową łatą. 

6.4. Badania i pomiary dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni brukowcowej 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchni brukowcowej Wykonawca, w obecności Inspektora 

Nadzoru, sprawdza: 

a) konstrukcję nawierzchni, 

b) ukształtowanie osi nawierzchni, 

c) rzędne nawierzchni, 

d) przekroje poprzeczne, 

e) szerokość nawierzchni, 

f) równość nawierzchni, 

g) ścisłość ułożenia nawierzchni, 

h) dokładność ubicia nawierzchni, 

i) pielęgnację nawierzchni przed oddaniem do ruchu. 

6.4.2. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

 Konstrukcję nawierzchni sprawdza się co do zgodności z dokumentacją przez rozebranie nawierzchni na 

powierzchni około 0,1 m2 na co drugim kilometrze, lecz nie mniej niż w dwóch miejscach w całości odbieranego odcinka 

i stwierdzenie wielkości, kształtu i jakości brukowca oraz grubości podsypki, jak również makroskopowo - jakości 

użytego materiału. 

6.4.3. Wymagania dotyczące ścisłości ułożenia nawierzchni 

 Ścisłość ułożenia brukowca sprawdza się 2 razy na 1 km przez wyłamanie od 1,5 do 2 m2 brukowca i ponowne 

zabrukowanie tym samym kamieniem. Ścisłość ułożenia brukowca przyjmuje się jako dostateczną, jeśli przy ponownym 

zabrukowaniu wyłamanej nawierzchni zabraknie kamienia do zabrukowania nie więcej niż 3% wyłamanej powierzchni. 

6.4.5. Wymagania dotyczące dokładności ubicia nawierzchni 

 Dokładność ubicia nawierzchni sprawdza się 5 razy na 1 km ubijakiem o masie od 25 do 35 kg, używanym do 

ubijania brukowca. Przy sprawdzaniu dokładności ubicia brukowiec nie powinien okazywać widocznych oznak osiadania 

pod wpływem trzech uderzeń ubijakiem. 

6.4.6. Pozostałe cechy i właściwości wykonanej nawierzchni 

 Ukształtowanie osi w planie, rzędne wysokościowe, szerokość nawierzchni i równość nawierzchni należy 

wykonać według ustaleń ST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 6.2, z 

częstotliwością podaną w tablicy 2. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 

6.5.1.  Niewłaściwe cechy materiałów kamiennych 

 Wszystkie materiały kamienne nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 

zostaną odrzucone. Jeśli materiały kamienne nie spełniające wymagań zostaną wbudowane, to na polecenie Inspektora 

Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 

 Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w punktach 6.1 i 6.4 powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania 

ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania 

ogólne” pkt 8. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 

Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 nawierzchni brukowcowej obejmuje: 

− prace pomiarowe i oznakowanie robót, 

− przygotowanie podłoża, 

− dostarczenie brukowca i innych materiałów, 

− wykonanie koryta pod ławę,  

− wykonanie ławy betonowej, 

− wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej, 

− ustawienie kamieni oporowych, 

− ułożenie brukowca, 

− ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem łamanym bez zalewania spoin lub z wypełnieniem spoin 

zaprawą cementowo-piaskową, 

− przysypanie warstwą piasku lub żwiru, 

− wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Przepisy związane podano w ST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D-06.00.00.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

 

D - 06.01.01.  UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE  SKARP,  ROWÓW  I  ŚCIEKÓW 
 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp, rowów i ścieków dla obiektów inżynierskich 

przy remoncie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w km 11+610. 

 

1.2.      Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument kontraktowy przy realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 

 

1.3.      Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym 

powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i ścieków następującymi sposobami: 

humusowaniem z obsianiem trawą; 

brukowaniem; 

narzutem kamiennym. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności trawiastej. 

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w sposób trwały 

związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe wykonuje się na płask, pasami poziomymi, 

układanymi w rzędach równoległych z przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczególnymi płatami. Darniowanie w kratę 

(krzyżowe) wykonuje się w postaci pasów darniny układanych pod kątem 450, ograniczających powierzchnie skarpy o 

bokach np. 1,0 x 1,0 m, które wypełnia się ziemią roślinną  i zasiewa trawą. 

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 10% części organicznych. 

1.4.5. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, obejmujący 

dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 

1.4.6. Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany np. za 

pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni. 

1.4.7. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kształcie nieregularnym i za- 

okrąglonych krawędziach. 

1.4.8. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie stanowi 

umocnienie rowu lub ścieku. 

1.4.9. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub żyłką na 100  kwadratów, każdy o powierzchni 25 

cm2, do określania procentowego udziału gatunków roślin, po obsianiu. 

1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są 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 dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

            Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST D-M-00.00.00. 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

          Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą ST są: 

ziemia urodzajna, 

nasiona traw, 

brukowiec, 

szpilki, paliki i pale, 

kruszywo, 

cement, 



beton towarowy C15/17,5. 

 

Ziemia urodzajna (humus) 

 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 10% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i 

pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 

optymalny skład 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%, 

zawartość fosforu (P2O5)                                        > 20 mg/m2, 

zawartość potasu (K2O)                                        > 30 mg/m2, 

kwasowość pH                                          5,5. 

 

Nasiona traw 

 

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki 

traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074: 1998. 

 

Brukowiec 

 

            Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104:1960. 

 

Szpilki do przybijania darniny 

 

Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, żerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny być 

proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, a długość od 20 do 30 cm. 

 

Kruszywo 

 

Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996. 

Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996. 

 

Cement 

 

Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997. 

Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

 

Zaprawa cementowa 

 

Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-

14501:1990. 

 

3.  SPRZĘT  

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 

 Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

ubijaków o ręcznym prowadzeniu, 

płyt ubijających. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2.  Transport materiałów 



 

4.2.1. Transport nasion traw 

 Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zawilgoceniem. 

4.2.2. Transport brukowca 

 Brukowiec można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

4.2.3. Transport materiałów z drewna 

 Szpilki, paliki i pale można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

uszkodzeniami. 

4.2.4. Transport kruszywa i mieszanki betonowej 

 Kruszywo oraz mieszankę betonową można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.5. Transport cementu 

 Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Humusowanie 

 

           Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi 

urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. 

 Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić 10 cm po moletowaniu i zagęszczeniu,  w zależności od 

gruntu występującego na powierzchni skarpy. 

W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy wykonywać rowki 

poziome lub pod kątem 300 do 450 o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną warstwę ziemi 

urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne. 

 

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą  

 

 Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw polega na: 

wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 

humusowanie (patrz pkt 5.2),  

obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw  w ilości od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio 

do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp). 

 

5.4. Brukowanie 

5.4.1. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod brukowiec należy przygotować zgodnie z PN-S-02205:1998. 

5.4.2. Podkład 

 Podkład pod brukowiec stanowi warstwa betonu towarowego C15/17,5 o grubości 10 cm.  Podkład z należy 

układać przeciąganiem łaty, „pod łatę”. Po ułożeniu podkładu należy go lekko uklepać, ale nie ubijać. 

5.4.3. Układanie brukowca 

 Brukowiec należy układać na przygotowanym podkładzie wg pktu 5.4.2. Brukowiec układa się „pod sznur” 

naciągnięty na palikach na wysokość od  2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Układanie brukowca 

należy rozpocząć od uprzednio wykonanych oporów-krawężników. W przypadku gdy kosztorys takich oporów nie 

przewiduje, należy w pierwszej kolejności, po linii obwodu umocnienia, ułożyć brukowce największe. Brukowiec należy 

układać tak, aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały się i nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar 

brukowca był skierowany w podkład. 

 Po ułożeniu brukowca szczeliny należy wypełnić betonem i powierzchnię ubić do osiągnięcia wymaganego 

poziomu. Szczeliny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2. W okresie wiązania zaprawy 

cementowo-piaskowej powierzchnię bruku należy osłonić matami lub warstwą piasku i utrzymywać w stanie wilgotnym 

przez co najmniej 7 dni. 

 

5.5. Narzut  kamienny na dnie rowu  

5.5.1. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod narzut  kamienny  należy przygotować zgodnie z PN-S-02205:1998. 

5.4.2. Podkład 

 Podkład pod narzut  stanowi warstwa betonu C15/17,5 o grubości 10 cm.  Podkład należy układać, dającego się 

wyrównywać przeciąganiem łaty, „pod łatę”. Po ułożeniu podkładu należy go lekko uklepać, ale nie ubijać. 



5.4.3. Układanie kamieni 

 Narzut  kamienny  należy układać na przygotowanym podkładzie wg pktu 5.4.2. Kamienie  układa się „pod łatę” 

naciągnięty na palikach na wysokość od  2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Kamień należy układać 

tak, aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały się i nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar kamienia był 

skierowany w podkład. 

 Po ułożeniu kamienia  szczeliny należy wypełnić betonem C15/17,5 i powierzchnię ubić do osiągnięcia 

wymaganego poziomu.  

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania 

 

 Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na sprawdzeniu daty 

ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

 Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni 

obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na 

zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy. 

 

6.3. Kontrola jakości brukowania i narzutu kamiennego  

 

 Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym 

brukowcem. Ścisłość ułożenia uważa się za dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni 

zostanie nie więcej niż 4% powierzchni niezabrukowanej. 

 

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 

 

 Jednostką obmiarową jest: 

  -    m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie z obsianiem trawą lub 

brukowanie i narzut kamienny. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i 

badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

            Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

           Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez  humusowanie z obsianiem trawą oraz brukowanie i  

wykonanie narzutu kamiennego obejmuje: 

roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

ewentualna  pielęgnacja spoin, 



uporządkowanie terenu, 

przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1.  Normy 

 

  1.   PN-B-11104:1960 Materiały kamienne. Brukowiec 

  2.   PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir  

i mieszanka 

  3.   PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

  4.   PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań 

  5.   PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe 

  6.   PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

  7.   PN-R-65023:1999 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych 

  8.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

  9.   BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

11. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

12.   BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 

torowisk tramwajowych. Krawężniki  i obrzeża chodnikowe 

 

10.2. Inne materiały 

 

13.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.



D - 06.03.01  ŚCINANIE i UZUPEŁNIANIE POBOCZY 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót polegających na mechanicznym ścinaniu poboczy przy remoncie przepustu w ciągu drogi powiatowej                        

nr 1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w km 11+610. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót polegających na mechanicznym ścinaniu poboczy przy remoncie przepustu w ciągu drogi powiatowej                         

nr 1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w km 11+610. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z mechanicznym ścinaniem poboczy do uzyskania spadku poprzecznego 6% wraz z transportem urobku na odkład.  

Zakres robót obejmuje wykonanie przedmiotowych prac przy remoncie przepustu w ciągu drogi powiatowej                      

nr 1618N Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w km 11+610. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do 

bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 

1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze specyfikacją techniczną oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami w umowie. 

1.5.2. Zamawiający w terminie określonym przekaże Wykonawcy teren robót oraz wskaże ich lokalizację. 

1.5.3. Od dnia przejęcia terenu robót Wykonawca przejmuje odpowiedzialność cywilną za bezpieczeństwo i 

ochronę mienia osób trzecich w związku z wykonywanymi robotami w obrębie terenu robót, a także za wszelkie 

szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. 

1.5.4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywanych robót i do utrzymania ruchu 

publicznego w jego obrębie zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie dotychczasowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo ruchu 

pojazdów i pieszych. Koszty oznakowania terenu robót ponosi Wykonawca. Zabezpieczenie terenu robót 

obowiązuje przez okres realizacji roboty, od chwili przejęcia terenu robót aż do zakończenia i odbioru końcowego. 

1.5.5.Wykonawca ma obowiązek zapewnić na terenie robót warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 

1.5.6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi oraz za urządzenia podziemne 

znajdujące się w obrębie prowadzonych robót. 

1.5.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę terenu wykonywanych robót oraz za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do wykonania robót od daty rozpoczęcia aż do daty ich zakończenia (odbioru końcowego). 

1.5.8. Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz przepisy i 

wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw. 

 

2. SPRZĘT 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

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

wpływu na jakość wykonywanej pracy.  

2.2. Sprzęt do ścinania 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać się 

możliwością dysponowania i korzystania z następującego sprawnego technicznie sprzętu: 



- ścinarki do mechanicznego ścinania poboczy, 

- samochód samowyładowczy do transportu urobku ze ścinania. 

 

3. TRANSPORT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów 

 

3.1.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien dysponować 

sprawnym technicznie samochodem samowyładowczym przeznaczonym do przewozu urobku ze ścinania. 

 

3.1.2. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia nawierzchni dróg spowodowane przekroczeniem obciążeń i jest 

zobowiązany do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu wykonywanych robót. 

 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót zgodnie z umową oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

4.2. Ścinanie poboczy 

Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym  

wg pkt. 2.2. 

Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi nawierzchni do krawędzi pobocza zgodnie   

z założonym spadkiem poprzecznym 6%.  

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy Wykonawca odwiezie na odkład. 

Grunt pozostały w poboczu należy doprowadzić do wilgotności optymalnej i zagęścić. 

Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić co najmniej 0,98 

maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę robót w celu osiągnięcia założonej jakości. 

5.1.2. Spadki poprzeczne poboczy 

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z założonym spadkiem poprzecznym 6%. 

5.1.3. Równość poboczy 

Pobocza nie powinny posiadać na długości wykonywanych robót żadnych nierówności, zadoleń itp. Należy 

oczyścić z urobku drzewa przydrożne. 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

6.1.1. Obmiaru dokonuje Wykonawca wraz z Inspektorem Nadzoru w ustalonym terminie. 

6.1.2. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z ST w ustalonych jednostkach. 

6.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych prac ścięcia zawyżonych poboczy.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Zamawiającego wraz z Wykonawcą. 

7.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, jeżeli wszystkie prace zostały wykonane zgodnie  

z przedmiarem robót i wymaganiami Zamawiającego. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 



8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę na jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, określoną w formularzu oferty. 

8.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 ściętego pobocza obejmuje wszystkie koszty niezbędne do właściwego wykonania robót, 

w tym między innymi: 

- ścięcie poboczy wraz z wywiezieniem urobku na odkład i plantowaniem gruntu, 

- oznakowanie robót, 

- wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz oznakowanie i zabezpieczenie robót. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są przepisy dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych związanych z oczyszczaniem rowów przy remoncie przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1618N 

Szestno-Nakomiady w msc. Langanka w km 11+610. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 

powiatowych. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi. 

1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 

1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 Materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

koparek podsiębiernych, 

spycharek lemieszowych, 

równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 

urządzeń kontrolno-pomiarowych, 

zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków 

transportowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Oczyszczenie rowu 

 Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w 

obrębie rowu. 

 

5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 



 W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, 

zgodne z PN-S-02204 [1]: 

dla rowu przydrożnego w kształcie: 

trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 0,30 m do 1,20 

m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 

trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, 

nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 1,50 m liczona jako różnica poziomów 

dna i niższej krawędzi górnej rowu; 

opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne wyokrąglone łukami 

kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, 

głębokość od 0,30 m do 0,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; 

dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej   0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, 

głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy drogowej 

przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach. 

dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej  0,40 m, głębokość minimum 0,50 m, 

przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m. 

 Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach 

na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%. 

 Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 

przy nieumocnionych skarpach i dnie 

 - w gruntach piaszczystych - 1,5%, 

 - w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 

 - w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 

 - w gruntach skalistych - 10,0%; 

przy umocnionych skarpach i dnie 

 - matą trawiastą - 2,0%, 

 - darniną - 3,0%, 

 - faszyną - 4,0%, 

 - brukiem na sucho - 6,0%, 

 - elementami betonowymi - 10,0%, 

 - brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 

 

5.4. Roboty wykończeniowe 

 Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb pasa 

drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub 

wskazaniami Inspektora Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 

 

Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadek podłużny rowu 1 km na każde 5 km drogi 

2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m 

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 

 

6.2.1. Spadki podłużne rowu 

 Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z ustaleniami Inspektora Nadzoru, z tolerancją  0,5% 

spadku. 

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu 

 Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z ustaleniami Inspektora Nadzoru z tolerancją  5 cm. 

6.2.3. Powierzchnia skarp 

 Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien 

przekraczać 3cm. 

 



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 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje: 

roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

oczyszczenie rowu, 

pogłębianie i profilowanie rowu, 

ścięcie trawy i krzaków, 

odwiezienie urobku, 

roboty wykończeniowe, 

przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

 

10.2. Inne materiały 

2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne 

 

 
 

 

 

 

 


