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D - 01.00.00 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką 
elementów dróg, na zadaniu „ Droga dojazdowa do gruntów rolnych w msc. Bolesławów nr dz. 252, 897, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860 

obr. Bolesławów,  II droga o dł. 0,990km”  gmina Przyrów. 

 

3. SPRZĘT 

3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub 
inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- spycharki, 
- ładowarki, 
- żurawie samochodowe, 
- samochody ciężarowe, 
- zrywarki, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
- frezarki nawierzchni, 
- koparki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych 
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić Wykonawcy 
sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera. 
 W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać: 

* odkopania przepustu, 
* rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i 
ich odgięciem, 
* oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich 
posortowania. 

 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 miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 
 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w 
nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do 
poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
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 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać 
odpowiednie wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest: 
*dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 
*dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 
*dla znaków drogowych - szt. (sztuka), 
*dla przepustów i ich elementów 

 a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny), 
 b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Od kpl. wykonanego wpustu 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu, 
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 
odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 
załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

c) dla rozbiórki ścieku: 
odsłonięcie ścieku, 
ręczne wyjęcie elementów ściekowych wraz z oczyszczeniem, 
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
uzupełnienie i wyrównanie podłoża, 
załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki, 
uporządkowanie terenu rozbiórki; 

d) dla rozbiórki chodników: 
ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu, 
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej, 
załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
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D-04.01.01 

 
KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 

I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego na zadaniu  „ Droga 

dojazdowa do gruntów rolnych w msc. Bolesławów nr dz. 252, 897, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860 obr. Bolesławów,  II droga o dł. 

0,990km”  gmina Przyrów.”. 

 

2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

* równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie 
podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

* koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
* walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w OST D-04.02.01,      D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 
robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania 
podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego 
odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w 
przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. 
wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
  

5.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
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 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża 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 Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 
[5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa  Innych dróg 

korpusu Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa podłożą 80MPa 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład 
przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania w czasie robót 

6.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża 
podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta łatą  

2 Równość podłużna łatą  

3 Równość poprzeczna łatą  

4 Spadki poprzeczne *) łatą  

5 Rzędne wysokościowe 
wg. niwelety 

 

6.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.1.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
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 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.1.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.1.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.1.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 
więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.1.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego 
w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do 
pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od               -20% do + 10%. 
  

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 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 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
* załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
* profilowanie dna koryta lub podłoża, 
* zagęszczenie, 
* utrzymanie koryta lub podłoża, 
* przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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D.02.05.01    WYMIANA GRUNTU 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą 
gruntu w ramach zadania: 

 „ Droga dojazdowa do gruntów rolnych w msc. Bolesławów nr dz. 252, 897, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860 obr. Bolesławów,  II droga 

o dł. 0,990km”  gmina Przyrów.1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu wymiany gruntów słabonośnych i obejmują: 

− mechaniczne usunięcie gruntów słabonośnych z załadunkiem i transportem gruntu,  
− zastąpienie usuniętych gruntów materiałem niewysadzinowym z zagęszczeniem „na sucho”  
− zastąpienie usuniętych gruntów materiałem niewysadzinowym z zagęszczeniem „na mokro”  
− wykonania nasypów w miejscach usuniętych gruntów,  
− zagęszczenie nasypów poprzez wibroflotację,  
− wywóz gruntów słabonośnych poza teren budowy. 

Lokalizacja zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Uwaga: 
Podczas prac związanych z wymianą gruntów słabonośnych i związanego z tym odwodnienia wykopów, wodę należy odprowadzać na obie 
strony osi drogi i zrzucać ją w odległości nie większej niż 50m od skraju inwestycji. Wyloty rur należy lokalizować możliwie w wielu 
miejscach, nie koncentrować wypływającej wody w jednym miejscu.  
Postępowanie z gruntem przeznaczonym na odkład zgodnie z ustaleniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Grunty organiczne nawodnione o małej nośności – grunty nasycone wodą, charakteryzujące się znacznym osiadaniem pod 

obciążeniem, jak np. torfy namuły itp., zawierające znaczną mieszankę składników organicznych, których ilość jest większa niż 2%.  
1.4.2. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.  
1.4.3. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.  
1.4.4. 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.  
1.4.5. Wibroflotacja – metoda wzmacniania gruntu niespoistego przy użyciu wibroflotów, polegająca na wywołaniu zmiany układu ziaren, 

gęstszego ich ułożenia i zmniejszenia objętości porów.  
1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d

s
I

ρ

ρ
=  

gdzie:  

ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m
3

),  
ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m
3

). 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 

D.M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2.  Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  
Należy stosować wyłącznie grunty i materiały przydatne do tego celu, tzn. takie, które spełniają szczegółowe wymagania zawarte w normie PN-
S-02205 i są akceptowane przez Inżyniera. 
Do wypełnienia i zagęszczenia należy użyć grunt z dokopu o parametrach podanych w tablicy 1: 
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Tablica 1. Parametry gruntu 

Skład mieszanki Wymagania 

frakcja żwirowa 2 – 31,5mm  co najmniej 30%  

frakcja piaszczysta  poniżej 70%  

frakcja pylasta 0 – 0,075  poniżej 3%  

współczynniku filtracji  k10 ≥ 6x10-5 m/s  

wskaźniku różnoziarnistości  U=d60/d10 ≥ 3  

Uwaga:  
Dopuszcza się możliwość zastosowania do wymiany kruszywa o innych parametrach od podanych w tablicy pod warunkiem osiągnięcia przez 
Wykonawcę w całej objętości wymienionego gruntu wymaganego stopnia zagęszczenia Is≥0,97 oraz uzyskania akceptacji Inżyniera.  
 

 
3. SPRZĘT  
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsiennicowe, 

− koparko-spycharki, 

• koparki włókowe, 

• koparki włókowe wyposażone w szersze („błotne”) gąsienice, 

• koparko-ładowarki, 

• spycharki gąsienicowe, 

• ładowarki, 

• walec wibracyjny stalowo-gumowy okołkowany, 

• walec wibracyjny stalowo-gumowy gładki, 

• równiarki samojezdne, 

• żurawi samochodowych, 

• wibromłotów o wysokiej lub zmiennej częstotliwości drgań (tzw. „bezwibracyjne”) 

• sprzęt do wibroflotacji: 

o dźwig lub wiertnica, 

o wibrator wgłębny typu M lub S, zawieszony na dźwigu lub zamocowany do masztu, 

o ładowarka, 

o zbiornik na wodę (opcjonalnie), 
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o sprężarka (opcjonalnie), 

o agregat prądotwórczy, 

o miernik natężenia prądu pobieranego przez wibrator. 

• Do wibroflotacji powinny być użyte specjalistyczne wibratory wgłębne, z silnikiem elektrycznym umieszczonym w dolnej części 
wibratora, o amplitudzie drgań poziomych od 6 do 20 mm i prędkości obrotowej od 1800 do 3000 obr/min. Użyty sprzęt powinien 
zapewnić wzmocnienie podłoża do wymaganego stopnia zagęszczenia i wymaganej głębokości, zgodnie z założeniami Dokumentacji 
Technicznej. Sprzęt użyty do wibroflotacji musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

• Ilość sprzętu i rodzaj zostanie dostosowana do zakresu prowadzonych robót. W razie potrzeby Wykonawca zapewni dodatkowy sprzęt 
nie wymieniony powyżej. 

 
� 4. TRANSPORT  
� 4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu  

• Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

o Transport gruntu  
Środki transportu podlegają akceptacji Inżyniera. Zastosowane środki transportu powinny być dostosowane do kategorii gruntu, jego objętości, 
nawodnienia, technologii wydobycia i załadunku oraz do odległości, na którą będzie transportowany. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia środków bezpieczeństwa w trakcie transportu zarówno na placu budowy, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportu powinny spełniać wymagania podane w D.M.00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy jak i gruntu, który będzie 
wbudowywany w miejsce usuniętych gruntów nienośnych.  
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 Inżyniera. Niezbędna ilość środków transportu 
będzie dostosowana do zachowania ciągłości procesu technologicznego.  
 
4.3.  Transport grodzic 
Transport grodzic powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych i wyznaczonych drogach dojazdowych, w razie potrzeby ze 
specjalnymi znakami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w 
ruchu drogowym. Transport powinien zapewniać: 

− stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
− zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem, 
− kontrolę załadunku i wyładunku. Grodzice należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane roboty ziemne.  
Wykonawca przystąpi do wykonywania wykopów (wymiany gruntu) po zakończeniu robót przygotowawczych (pomiarowych, zdjęcia humusu, 
wycince drzew i krzewów, badań geotechnicznych) oraz wytyczeniu zakresu wymiany i wyrażeniu zgody przez Inżyniera.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektowa, ST i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do ciągłej kontroli warunków gruntowo – wodnych i porównywania ich z Dokumentacją Projektową oraz 
odpowiedniego dobrania sprzętu do odwadniania wykopów. 

  
5.2.  Wykonanie wykopów, zagęszczenie gruntu 
Jako sposób wzmocnienia podłoża i dostosowania go do potrzeb budowy nasypów drogowych przyjęto całkowitą wymianę gruntów 
organicznych na materiał niespoisty w postaci żwiru, pospółki lub piasku. Wymianę należy przeprowadzić na taką odległość licząc od podstawy 
projektowanej skarpy jak głębokość przeprowadzonej wymiany. 
Ze względu na miąższość gruntów organicznych dochodzącą do 5 m p.p.t. i występowanie wody gruntowej, zaleca się przeprowadzić wymianę 
gruntów „pod wodą” („na mokro”) z zagęszczeniem do Is ≥ 0,95, przy takim obniżeniu zwierciadła wody, aby w pozostałych częściach obszaru 
wymiany możliwa była wymiana „na sucho”. 

Jednocześnie wymianę gruntów w strefie, gdzie woda gruntowa występuje około 1 m p.p.t., należy dokonać w osłonie ścianki szczelnej 
metalowej z grodzic typu G-62 (GU-16-400) ze stali S 270 GP utwierdzonej dołem w gruncie o swobodnej górnej krawędzi. Wymiany gruntów 
w podłożu przy użyciu koparki o gładkiej, szerokiej łyżce i dużym wysięgu (12 ÷ 14 m). Wymiany należy dokonywać sukcesywnie, pasmami o 
szerokości dostosowanej do całkowitej szerokości wymiany gruntów, równoległymi do osi drogi, z nadsypaniem terenu do odpowiedniej 
rzędnej, przy użyciu sprzętu dostosowanego do warunków terenowych i metody wymiany. 
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Tam gdzie jest to możliwe należy przeprowadzić wymianę „na sucho” (w razie konieczności z odwodnieniem podłoża) oraz zagęszczenie 
wbudowywanych w podłoże gruntów warstwami 0,3 ÷ 0,8 m do Is ≥ 0,97. 

Zagęszczenie gruntu musi zapewnić osiągnięcie stopnia zagęszczenia Idmin = 0,55 (Is = 0,97) w całej objętości gruntu. Wykonanie zagęszczenia 
podłoża należy przeprowadzić metodą wibroflotacji. Rozmieszczenie punktów wibroflotacyjnych w węzłach siatki trójkątów lub kwadratów 
należy przyjąć w zależności od zastałych warunków terenowych i pokrywających równomiernie strefę wymiany (siatki o boku od 1,5 do 3 m). 
Głębokość zagęszczenia podłoża wibroflotem należy przyjąć około 1 m poniżej spągu wymienionych gruntów organicznych w podłożu, 
ustalonego na podstawie wyników badań kontrolnych. Jako zasypki wibroflotacyjnej należy użyć gruntu identycznego jak dla potrzeb budowy 
platformy roboczej. Górne warstwy (grubości 0,50 m) należy dogęścić poprzez odpowiednią ilość przejść walca. Sprawdzenie uzyskanych 
parametrów zagęszczenia należy przeprowadzić za pomocą sondowania dynamicznego. 

Przy prowadzeniu robót wymiany konieczne jest przeprowadzenie badań kontrolnych skuteczności wymiany (zgodnie z p. 6.3.2 nn. SST). 

Ostateczna metoda wykonania wykopów i wymiany oraz zabezpieczenia wykopu powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz przeprowadzeniu ponownych badań geotechnicznych z uwzględnieniem odpowiedniego sprzętu 
mechanicznego. 

Zapewnienie bezpieczeństwa konstrukcji znajdujących się na, przyległym do robót ziemnych, terenie należy do obowiązków Wykonawcy. 

Należy zwracać uwagę, aby nie naruszyć warstw rodzimego gruntu mineralnego. W przypadku przegłębienia wykopów należy porozumieć się z 
Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

Nie dopuszczalne jest pozostawienie otwartego wykopu po wybraniu gruntu organicznego bez uzupełnienia materiałem zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 

 
5.3.  Wibroflotacja  
Wzmocnienie podłoża metodą wibroflotacji przy użyciu samego wibroflotu zagęszczającego grunt własną masą urządzenia polega na: 
− ustawieniu nośnika wibroflotu nad kolejnym punktami wytyczonej siatki zagęszczającej z powierzchni roboczej, 

− zagłębianiu w grunt wibroflotu po własnym ciężarem, z jednoczesnym działaniem wibracji i tłoczeniu pompą wody przez dolne dysze. 
Głębokość zagęszczania powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

− podciągnięciu wibroflotu do góry i przemieszczeniu się na następny punkt siatki. 

Szybkie pogrążanie wibroflotu w piaskach powinno występować na skutek drgań urządzenia i strumienia wody upłynniającego grunt. W luźnym 
gruncie powinien powstać zagęszczony słup, zwykle średnicy od 1,5 do 2,5 m. Pożądane jest uzyskanie stopnia zagęszczenia gruntu ID = 0,5 do 
0,9, szczególnie między punktami wibrowania. 

Przy stosowaniu wibratora wgłębnego, wyposażonego w rurę do wprowadzania kruszywa w grunt, należy wykonać czynności wymienione 
poprzednio dla wibroflotu, a ponadto do powstałego otworu - dodawać materiał wypełniający określony w punkcie 2, o takim uziarnieniu, by 
tonął w otworze (nie wypływał wraz z wodą) i dobrze się zagęszczał. Ilość materiału zagęszczającego orientacyjnie może wynosić do 10% 
zagęszczanej objętości. Zagęszczanie powinno się odbywać podczas podciągania urządzenia ruchem posuwisto-zwrotnym i jednoczesnym 
dodawaniem zasypki, która częściowo zostaje wciśnięta w ściany otworu. Skuteczność zagęszczania poprawia tłoczenie przez górne dysze wody 
lub powietrza. W gruntach nienawodnionych, utrzymujących stabilny otwór, proces może być wykonywany na sucho, bez dodawania wody lub 
z wykorzystaniem sprężonego powietrza. Dzięki dodawaniu grubych frakcji następuje poprawa uziarnienia podłoża, co sprzyja powstawaniu 
zagęszczonego słupa gruntu o średnicy do 2,5 m. Jednocześnie występuje wypłukiwanie przez wodę najdrobniejszych cząstek gruntu podłoża. 

Z chwilą osiągnięcia stropu zagęszczonych piasków wibrator pogrąża się bardzo wolno. Ziarna kruszywa szczelnie układają się na skutek drgań 
wibratora. Ubytek piasku uzupełnia się zasypką. O dostatecznym zagęszczeni kruszywa (żwiru, piasku) świadczy zwiększenie mocy silnika 
elektrycznego i zwiększenie zapotrzebowania energii elektrycznej. Stale jest mierzony pobór mocy na amperomierzu. Dodatkowym 
sprawdzeniem jest wykonanie sondowania między punktami zagęszczeń. Wyniki sondowania piasków nawodnionych należy sprowadzić do ich 
nominalnych wartości w piaskach nienawodnionych wykorzystując wzory i współczynniki podane przez profesora Zenona Wiłuna w 
opracowaniu „Zarys Geotechniki”.  
Projektowy rozstaw punktów wibroflotacji należy zweryfikować na budowie poprzez kontrolę osiągniętego stopnia zagęszczenia gruntu dla 
różnych rozstawów punktów zagęszczenia. Wyniki próbnego zagęszczanie przedstawia się do akceptacji Inżynierowi . 
 
5.4.  Odwodnienie  
Wykonawca powinien zapewnić odwodnienie wykopów poprzez: 
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− natychmiastowe usuwanie z miejsca robót wody opadowej bądź wody przedostającej się do wykopu z innego źródła, pompowanie 
wody, 

− obniżenie zwierciadła wody w wykopie i utrzymywanie go na poziomie wystarczającym do wykonania robót 

W przypadku intensywnego dopływu wody do wykopu lub obfitych opadów deszczu, woda zostanie odprowadzona do wykonanych 
wzdłuż wymiany rowów odwadniających, z których będzie ona odprowadzana grawitacyjnie lub przy zastosowaniu motopomp na 
beczkowozach ciągnionych z odwozem i zrzutem do naturalnych, sprawnych odbiorników (rowy melioracyjne). 

 

5.5.  Wykonywanie robót ziemnych w warunkach obniżonych temperatur 

W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie temperatur poniżej +5C, roboty te należy wykonywać w sposób określony 
w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt.: „Wytyczne wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych 
temperatur”. 

 
5.6.  Urządzenia i materiały nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej 
W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robót ziemnych na wykopaliska archeologiczne, roboty powinny być wstrzymane do czasu 
podjęcia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odpowiednich decyzji. 
W przypadku natrafienia w trakcie robót na materiały niebezpieczne Wykonawca powinien natychmiast powiadomić Inżyniera. Wykonawca 
powinien podjąć wszelkie niezbędne środki w celu bezpiecznego przekazania i składowania takich materiałów po konsultacji z odpowiednimi 
służbami. 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, roboty 
ziemne należy przerwać i powiadomić Inżyniera. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola prawidłowości wykonywania robót ziemnych  
Sprawdzenie jakości robót ziemnych powinno być zgodne norma PN-S-02205 i obejmować:  

− zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 
− prace pomiarowe, 
− przygotowanie terenu, 
− rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
− dokładność wybrania gruntów nienośnych 

 
6.3. Kontrola prawidłowości wykonywania ścianki szczelnej 
Kontrola obejmuje: 

− sprawdzenie stanu grodzic  

− kontrola wymiarów  

− geodezyjne wytyczenie ścianki szczelnej  

− kontrola wpędu w trakcie wbijania  

− sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości pomiarów, tolerancji wykonawczych 

− sprawdzenie dokładności i stateczności zabitych ścianek 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową jest: 

− m3 (metr sześcienny) wykonanej wymiany gruntu,  
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− m2 (metr kwadratowy) wykonanej wibroflotacji, 
− m (metr) wykonanej ścianki szczelnej.  

 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 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 SST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje:  

− roboty pomiarowe i przygotowawcze,  

− oznakowanie prowadzonych robót,  

− wyznaczenie krawędzi wykopów,  

− ew. wykonanie dodatkowych otworów geologicznych,  

− wykonanie badań kontrolnych do zoptymalizowania założonego w projekcie zasięgu wymiany gruntów słabonośnych,  

− zakup i transport materiałów i sprzętu do wykonania robót,  

− zakup i transport elementów ścianki szczelnej,  

− zabicie ścianki szczelnej,  

− odspojenie gruntu „na sucho” i na „mokro”, wydobycie i załadowanie na środki transportu, przewiezienie i wyładowanie,  

− odwodnienie wykopu, pompowanie wody,  

− przywóz i rozładunek wraz z formowaniem w wykopie gruntu z dokopów o parametrach wg pkt.2.2 niniejszej ST,  

− zagęszczenie w wykopie gruntów z dokopów poprzez wibroflotację ( Is ≥0,97). W koszt wibroflotacji wchodzi:  

� wytyczenie punktów zagęszczania,  

� wykonanie wibroflotacji,  

� zakup materiału zasypowego z dostawą na miejsce budowy,  

� transport sprzętu i organizacja budowy,  

� wykonanie sondowania i innych badań kontrolnych, w zakresie określonym w ST,  

− w przypadku prowadzenia wymiany po obniżeniu zwierciadła wody gruntowej:  

� obniżenia zwierciadła wody gruntowej na czas prowadzonej wymiany i zagęszczenie w wykopie gruntów z dokopu 
warstwami poprzez odpowiednią ilość przejazdów walca ( Is ≥0,97),  

� wyrównanie i zagęszczenie górnej warstwy (grubości 0,50 m) poprzez odpowiednią ilość przejść walca, 

� wykonanie badań kontrolnych – badanie stopnia zagęszczenia wbudowanego w wykop gruntu sondą dynamiczną typu DPH -
2 sondy w przekroju poprzecznym co 25m.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  

1. PN-B-02481  Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki    
 miar.  

2.  PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.  

3.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  
4.  PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
5.  PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i    

 badania przy odbiorze.  
6.  PN-EN 1744-1+A1Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 1: Analiza     

 chemiczna  
7.  BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni i    

 podłoża przez obciążenie płytą.  
8. BN-75/8931-03  Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i   

 lotniskowych.  
9.  BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako    

 podłoża nawierzchni podatnych.  
10.  BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
11.  PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
12.  PN-S-02204  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
13. BN-76/8950-03  Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji  gruntów    

 sypkich na podstawie uziarnienia i porowatości.  
14.  BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

 
10.2. Inne dokumenty  

15. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne - Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm.). 

16. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
17. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.  
18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA, Warszawa 2014.  
19. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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D - 04.04.04 
 

NAWIERZCHNIA  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudów z tłucznia kamiennego  na zadaniu  „ Droga dojazdowa do gruntów rolnych w msc. 

Bolesławów nr dz. 252, 897, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860 obr. Bolesławów,  II droga o dł. 0,990km”  gmina Przyrów. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z tłucznia, wg PN-S-96023 [9], są: 
* kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 [8], 
* woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.2. Wymagania dla kruszyw 

 Do wykonania nawierzchni należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11112 [8]: 
* tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
* kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
* kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

 Inżynier może dopuścić do wykonania nawierzchni inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla 
których wymagania zostaną określone w SST. 
 Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], określonymi dla: 

* klasy II i III  - dla nawierzchni. 
 Do jednowarstwowych należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2. 
 Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:   

 
 

35 
40 
 

30 

 
 

50 
50 
 

35 
2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

2,0 
3,0 

 
 

3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku masy, nie 
więcej niż: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 

 
 

10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], % ubytku masy, nie 
więcej niż: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 
 

30 
nie bada się 

 
 
 

nie bada się 
nie bada się 

 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy 
                 tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa lub 

podbudowa 
zasadnicza 

 
Podbudowa pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsia- 
    nych na mokro, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 

 
 
 
3 
4 
 

 
 
 

4 
5 
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    mniej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niż: 
    - w tłuczniu i w klińcu 

 
75 
 

15 
 

15 

 
65 
 

25 
 

20 
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12 [1], % m/m, nie 

więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 

 
 

0,2 

 
 

0,3 
3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], % m/m, nie więcej 

niż: 
- w tłuczniu 
- w klińcu 

 
 

40 
nie bada się 

 
 

45 
nie bada się 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26 
[6]: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza  
   niż: 

 
 
 

wzorcowa 
 

2.4. Woda 

 Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania nawierzchni może być studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych 
wymagań. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca, 
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca, 
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
d) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego klińcem, 
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca, 
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
G) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod nawierzchni tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża”. 
 Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy 
podbudowy. 
  

5.2. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

 Minimalna grubość warstwy nawierzchni z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych 
ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Nawierzchni o grubości powyżej 20 cm 
należy wykonywać w dwóch warstwach. 
 Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej 
warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym 
nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i 
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 W przypadku wykonywania nawierzchni zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w 
równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co 
najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa 
drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to 
konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie 
penetrować warstwę kruszywa grubego. 
 Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego 
wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
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 Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, 
albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w     pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych OST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego 

  Częstotliwość badań 
Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 

badań na 
dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 
po- 

wierzchnia 
podbu- 

dowy na jedno 
badanie (m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 

 

 

600 

   

 
6.3.2. Badania właściwości kruszywa 

 Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. 
 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na 
polecenie Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej nawierzchni z tłucznia 
    kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy na każdym zjeździe 

2 Równość podłużna 
łatą na każdym zjeździe 

3 Równość poprzeczna łatą na każdym zjeździe 

4 Spadki poprzeczne*) łatą na każdym zjeździe 

5 Rzędne wysokościowe 
każdym zjeździe 

6 Ukształtowanie osi w planie*)  

7 Grubość podbudowy na każdym zjeździe  
 

6.4.1. Rzędne wysokościowe nawierzchni 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.3. Grubość nawierzchni Grubość nawierzchni nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 

6.4.8. Nośność nawierzchni 
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 Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
 Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu 

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty 
o średnicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M Wtórny M 
Ruch lekki 
 

100 
 

140 
 

 
 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być większy od 50 MPa. 
 Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia M do pierwotnego modułu 
odkształcenia M jest nie większy             od 2,2. 
    ≤    2,2       

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 

 Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, 
powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
 Jeżeli szerokość nawierzchni jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyżej 
leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć nawierzchni przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości 
pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę nawierzchni . Powierzchnie 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z tłucznia kamiennego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni tłuczniowej obejmuje: 
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
* oznakowanie robót, 
* przygotowanie podłoża, 
* dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
* rozłożenie kruszywa, 
* zagęszczenie warstw z zaklinowaniem, 
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     D.06.02.01               PRZEPUSTY POD DROGĄ  

 PRZEPUSTY RUROWE Z RUR KARBOWANYCH HDPE Ø0,60 M. 

 

 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 
wykonaniem przepustów pod zjazdami, w ramach zadaniu  „ Droga dojazdowa do gruntów rolnych w msc. Bolesławów nr dz. 

252, 897, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860 obr. Bolesławów,  II droga o dł. 0,990km”  gmina Przyrów.. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objęty STWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
przepustów rurowych z rur spiralnie karbowanych HDPE ¨60 cm o sztywności  SN8, wraz z umocnieniem 
wlotów/wylotów przepustów ściankami czołowymi. 

 Dokumentacja Projektowa. 

Specyfikacja Techniczna opisuje Roboty dla obu etapów. Zakres robót do wykonania w danym etapie – zgodny 
z Przedmiarem Robót dla danego etapu. 

1.3.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego. 

1.3.2. Długość przepustu - odległość miedzy krawędziami zewnętrznymi ścianek czołowych przepustu, 
mierzona  po osi przepustu w jego dnie. 

1.3.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z polskimi normami, Dokumentacja 
Projektowa oraz definicjami zawartymi w STWiORB DM.00.00.00.00 ”Wymagania ogólne” p.1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.1.5. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót, ich zgodność z Dokumentacja Projektowa i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich  pozyskiwania i składowania,  podano  w STWiORB DM.00.00.00.00 

„Wymagania ogólne” p.2. 
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Wszystkie materiały powinny posiadać aktualne badania pozwalające na ocenę ich właściwości oraz ważne 
dokumenty dopuszczające Wyrób do stosowania w robotach budowlanych. 

2.2. Rodzaj materiałów 

     Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów są:  

– rury  karbowane dwuwarstwowe  SN 8fi 600mm.sztywności  SN8 oraz elementy łączące rury, odpowiadające 
wymaganiom aprobaty technicznej, 

– materiał, stanowiący fundament pod rury  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i do zasypki przepustu, 
zgodny z dokumentacją projektową, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadająca 
wymaganiom PN-EN 13242:2004 [7], o uziarnieniu 0÷20 mm lub 0÷31,5 mm, 

- deskowania do wykonania ław fundamentowych 

Wszystkie materiały powinny posiadać aktualne badania pozwalające na ocenę ich właściwości oraz ważne 
dokumenty dopuszczające wyrób do robót budowlanych. 

 

3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.3. 

3.2. Sprzęt do wykonania przepustu 

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu z blachy falistej powinien wykazać sie możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- koparki do wykonywania wykopów, 

- zurawi samochodowych, 

- sprzętu do montażu przepustów  

- sprzęt zagęszczający, zależny od wielkości otworu przepustu i wielkości zasypki przepustu: ubijaki ręczne, 
zagęszczarki mechaniczne, płyty wibracyjne, różne typy lekkich walców ręcznych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.4. 

4.2. Transport innych materiałów 

Dopuszcza sie transport gotowych wykonanych rur przepustów, w stosach, zabezpieczonych przed 
przesuwaniem oraz uszkodzeniami powłok antykorozyjnych. 

Transport materiałów kamiennych, kruszyw, itp. powinien odpowiadać wymaganiom STWiORB D.03.01.02. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.5. 

Przed wykonaniem robót Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary geodezyjne w celu wyznaczenie 
współrzędnych podstawy wylotów kolektora. Współrzędne końców przepustów powinny byc zgodnie z 
Dokumentacją Projektowa. 

5.2. Wykopy 

Wykopy uwzględniono w D.02.01.01. Powinny one byc wykonane jako wąskoprzestrzenne nieumocnione lub 
gdy wymagane wysokością skarpy – umocnione. Wykopy należy prowadzić z przestrzeganiem zasad STWiORB 
D.02.01.01. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Ściany wykopu należy zabezpieczyć przed osuwaniem za pomocą odpowiedniego umocnienia dobranego do 
konkretnych warunków gruntowych. Wybrane rozwiązanie Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 

Wykonywanie wykopu poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia jest dopuszczalne tylko do 
głębokości 1m poniżej poziomu piezometrycznego wody gruntowej. 

Wymiary wykopu powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie. W szerokości dna należy 
uwzględnić przestrzeń o szerokości od 0,60 do 0,80 m po każdej stronie przepustu, na prace ludzi i sprzętu oraz 
ew. zabezpieczenie ściany wykopu. 

Podłoże wykopu należy wstępnie wyprofilować i  dogęścić zagęszczarkami płytowymi  do  wskaźnika 
zagęszczenia  Is ≥ 0,95. 

5.3. Podsypka 

Na dnie wykopu należy wykonać ławę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  o gr. 0,15 
cm, wyprofilować do zadanych w  Dokumentacji Projektowej spadków podłużnych i zagęścić do 
wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0,98. 

5.5.  Układanie prefabrykatów rurowych 

Rury karbowane HDPE należy układać na wykonanej podsypce cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm., a jej końce 
wesprzeć na wykonanej wcześniej ławie fundamentowej z płyt ażurowych z zalanymi otworami z betonu C25/30. 
Rzędne posadowienia elementów przyjąć zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Przestrzenie pomiędzy 
ułożonymi rurami a podsypka należy wstępnie podsypać materiałem podsypki w celu stabilizacji przepustu, w 
związku z czym warstwa ta musi być regularnie nawilżana oraz energicznie zagęszczana, aby ułatwić 
penetracje ziaren obsypki pod dolna cześć rury, gdzie występują największe naciski wywierane przez 
konstrukcje na podłoże. Łączenie rur wykonać za pomocą fabrycznych łączników, dobranych zależnie od 
warunków zastosowania przepustu. 

 

5.5. Obsypka i zasypka 

Wykonanie obsypki i zasypki prefabrykatów rurowych należy wykonywać warstwami nie grubszymi niż 30cm, 
równocześnie z obu stron rury, w ten sposób aby poziom zasypki po obu stronach był taki sam. Na  czas  
wykonywania obsypki i zasypki, rury należy dociążyć elementami betonowymi lub inna metoda zatwierdzona 
przez Inspektora Nadzoru. Każda warstwa obsypki z mieszanki naturalnej powinna być zagęszczana do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niz Is = 0,98. W odległości 15cm od ścianki przepustu, ze 
względu na przenoszone parcie gruntu bocznej obsypki  dopuszcza się obniżony wskaźnik zagęszczenia Is = 
0,95. 
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Zasypkę do poziomu spodu konstrukcji nawierzchni należy wykonać gruntem nasypowym wg STWiORB 
D.02.03.01.  

W bezpośrednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m) zagęszczanie należy prowadzić w sposób bardzo 
ostrożny   za pomocą płyt wibracyjnych. Powierzchnia obsypki powinna obejmować strefę o szerokości 
trzykrotnie większej od średnicy przepustu, po obu jego stronach. Do zagęszczania gruntu naziomu nad 
przepustem należy używać sprzętu lekkiego i średniego. Ciężki sprzęt można wprowadzić dopiero, gdy 
wysokość naziomu nad kluczem osiągnie 1,20 m. 

Podczas zagęszczania zasypki należy stale kontrolować wymiary wewnętrzne przepustu. Kontrole taka 
wykonuje sie systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju poprzecznego. Nie 
dopuszcza sie przemieszczeń większych niż 1% w dowolnym kierunku od pierwotnego kształtu. Powierzchnia 
rury nie powinna stracić swej pierwotnej krzywizny.. 

 

6 KONTROLA JAKOŠCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji: 

- dokumenty wymagane Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami 
p.2.3 STWiORB  DM.00.00.00.00. 

- zaświadczenie o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez 
właściwe normy PN i BN,  

- wyniki badań kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, zgodnie z wymaganiami określonymi w p.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Kontrola robót przygotowawczych i wykopów 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru atesty i niezbędne badania 
wszystkich materiałów, które będą użyte do wykonania przepustów. Kontrole wykopu i robót przygotowawczych 
pod przepust należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań określonych w p.5.1 i 5.2. 

6.3.2. Kontrola wykonania podsypki pod przepust 

W czasie przygotowania podsypki pod przepust należy zbadać: 

- zgodność wykonywanych robót z Dokumentacja Projektowa i STWiORB, 

-  grubość warstwy podsypki i jej wymiary w planie, 

- zagęszczenie warstwy podsypki wg BN-77/8931-12 do parametrów wg p.5.4, 

- kontrola montażu przepustu  
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6.3.3. Kontrola wykonania obsypki i zasypki przepustu 

Kontrola wykonania obsypki i zasypki przepustu powinna uwzględniać sprawdzenie: 

- dokładności ułożenia pierwszej warstwy obsypki, wpływającej na należyta stabilizacje dolnych partii przepustu, 

- prawidłowości wykonania następnych warstw obsypki, z uwzględnieniem dopuszczalnych grubości warstw 
oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

- poprawności wykonania obsypki i zasypki oraz prowadzenia zagęszczania zasypki w bezpośrednim 
otoczeniu przepustu, ze zwróceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powłoki 
ochronnej, 

- właściwości użytych materiałów do obsypki i zasypki, 

- powierzchni wykonanej zasypka, 

- nieodkształcalności wymiarów wewnętrznych przepustu pod wpływem działania zasypki. 

6.3.4. Kontrola  wykonania  umocnienia  skarpy  i  dna rowu w rejonie wlotu i wylotu przepustu 

W czasie wykonywania umocnienia skarpy i dna rowu kostka kamienna należy przeprowadzić kontrole grubości 
podsypki, oględzin zewnętrznych umocnionej powierzchni, jej równości, sprawdzenia dokładności wypełnienia 
umacnianej powierzchni kostka oraz spoinowania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa wykonania przepustów jest odpowiednio dla: 

- przepustów z rur  dwudzielnych HDPE Ø110 – metr (m)  

- umocnienia wlotów/wylotów– sztuka (szt). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” p.8. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbioru robót dokonuje sie na zasadzie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Roboty uznaje sie za 
wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg p.6, dały wyniki pozytywne. 

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności wykonanych robót z Dokumentacja Projektowa, STWiORB  
oraz przywołanymi normami i przepisami branżowymi, Wykonawca wykona odpowiednie Roboty poprawkowe 
usuwając wszystkie wady na własny koszt w czasie i w sposób nie hamujący postępu innych Robót Kontraktu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 



23 

„ Droga dojazdowa do gruntów rolnych w msc. Bolesławów nr dz. 252, 897, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860 obr. Bolesławów,  
II droga o dł. 0,990km”  gmina Przyrów.  

 

23 
 

- wykonana ławy fundamentowej z kruszywa 0/3,5  pod przepust, 

- montaż przepustu, 

- poszczególne warstwy zasypki, 

Odbiór robót zgodnie z aktualnymi dokumentami, wytycznymi na czas  budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŠCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB DM.00.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p.9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płaci się za jednostkę obmiarowa wg p.7.2 wykonania kompletnego przepustu, wraz ze wszystkimi robotami 
towarzyszącymi. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

9.2.1. Dla ułożenie przepustów rurowych  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów i sprzętu, 

- koszty ewentualnych odpadów i ubytków materiałowych, 

- wykonanie wykopu – płatność uwzględniona w STWiORB D.02.01.01, 

- wykonanie ław fundamentowych, 

- ułożenie rur na ławie fundamentowej, 

- wykonanie połączeń rur metoda zaproponowana przez Producenta, 

- dociążenie ułożonych rur metoda zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru, na czas wykonywania obsypki, 

- obsypka i zasypka przepustu mieszanka naturalna z zagęszczeniem, 

- bieżące utrzymanie robót, 

- uporządkowanie terenu, 

- wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie i zabezpieczenie robót oraz jego utrzymanie, 

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji robót objętych niniejsza STWiORB, zgodnie z 
Dokumentacja Projektowa i STWiORB. 
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9.2.2. Dla umocnienia wlotów/wylotów przepustów kostka brukową betonową 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostarczenie materiałów, 

- wyprofilowanie podłoża pod umocnienie z dogęszczeniem, 

- wykonanie w gotowym wykopie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, 

- ułożenie kostki kamiennej osadzonej w mieszance betonowej na mokro gr. 10cm. 

- spoinowanie kostek zaprawę cem.-piaskową, 

- bieżące utrzymanie robót, 

- uporządkowanie terenu, 

- wykonanie wszystkich wymaganych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń, 

- oznakowanie i zabezpieczenie robót oraz jego utrzymanie, 

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objetych niniejsza SST, zgodnie z 
Dokumentacja Projektowa i SST. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 206-1 Beton Cześć 1: Wymagania, własciwości, produkcja i zgodność. PN-63/B-06251 Roboty 
betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-EN 12620 Kruszywo do betonu 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 197-1 Cement Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 

 

 

 

 


