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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
1. WST ĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓL NE odnosi si ę do wymaga ń 

  wspólnych dla poszczególnych wymaga ń technicznych dotycz ących wykonania i odbioru  
  robót, na wykonanie przebudowy drogi  dojazdowej do  pół Polków  Sagały - Wierzbno 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacje Techniczne stanowi ą cz ęść Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i nale Ŝy 
je stosowa ć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkci e 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Wymagania ogólne nale Ŝy rozumie ć i stosowa ć w powi ązaniu z ni Ŝej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

 
D-M.00.00.00. WYMAGANIA  OGÓLNE           
 
D. 01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  I  OTWORZENIE  T RASY I  PKT  WYSOKO ŚCIOWYCH   
 
D.02.03.01  ROBOTY ZIEMNE WYKONANIE NASYPÓW        
 
D.04.01.01. PROFILOWANIE  I  ZAG ĘSZCZANIE  PODŁOśA      
 
D.03.01.03a. PRZEPUSTY POD  KORON Ą  DROGI  HDPE       
 
D.05.01.03. NAWIERZCHNIA  śWIROWA          
 
D.06.01.01. ROBOTY  WYKO ŃCZENIOWE           

 
1.4. Okre ślenia podstawowe 
UŜyte w SST wymienione poni Ŝej okre ślenia nale Ŝy rozumie ć w ka Ŝdym przypadku nast ępuj ąco: 
 
1.4.1. 
Budowla drogowa -obiekt budowlany, nie b ędący budynkiem, stanowi ący cało ść techniczno u Ŝytkow ą 

(droga) albo jego cz ęść stanowi ącą odr ębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, w ęzeł). 
1.4.2. Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni l ub odsuni ęty od jezdni, przeznaczony do 

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

pieszych wraz z wszelkimi urz ądzeniami technicznymi zwi ązanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 

1.4.4. Droga tymczasowa (monta Ŝowa) -droga specjalnie przygotowana, przeznaczona d o ruchu 
pojazdów obsługuj ących zadanie budowlane na czas jego wykonania, prze widziana do usuni ęcia po jego 
zako ńczeniu. 

1.4.5. 
Dziennik budowy oznacza oficjalny dziennik, prowadz ony na budowie przez wykonawc ę 
zgodnie w wymogami Polskiego Prawa Budowlanego. 
1.4.6. 
In Ŝynier osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzn aczona przez Zamawiaj ącego, o której 

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowied zialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 

1.4.7. 
Jezdnia - cz ęść korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.8. 

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawc ę, upowa Ŝniona do kierowania robotami i do 
wyst ępowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontra ktu. 

1.4.9. Korona drogi -jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
postoju i pasami dziel ącymi jezdnie. 

1.4.10. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł ączenia. 
1.4.11. 
Korpus drogowy -nasyp lub ta cz ęść wykopu, która jest ograniczona koron ą drogi i skarpami 

rowów. 
1.4.12. 
Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w ce lu uło Ŝenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.13. Rejestr obmiarów -akceptowany przez In Ŝyniera Rejestr z ponumerowanymi stronami, 

słu Ŝący do wpisywania przez Wykonawc ę obmiarów dokonywanych robót w formie wylicze ń, szkiców i ew. 
dodatkowych zał ączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegaj ą potwierdzeniu przez In Ŝyniera. 

1.4.14. 
Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcz e, zaakceptowane przez Zamawiaj ącego 

,niezb ędne do przeprowadzenia wszelkich bada ń i prób zwi ązanych z ocen ą jako �ci materiałów oraz 
robót. 

1.4.15. 
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Materiały -wszelkie tworzywa niezb ędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj ą projektow ą i 

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In Ŝyniera. 
1.4.16. Nawierzchnia -warstwa lub zespół warstw słu Ŝących do przejmowania i rozkładania 

obci ąŜeń od ruchu na podło Ŝe gruntowe i zapewniaj ących dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna -górna warstwa nawierzchni poddana bezpo średnio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wi ąŜąca -warstwa znajduj ąca si ę mi ędzy warstw ą ścieraln ą a podbudow ą ,zapewniaj ąca 

lepsze rozło Ŝenie napr ęŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow ę. 
c) Warstwa wyrównawcza -warstwa słu Ŝąca do wyrównania nierówno ści podbudowy lub profilu 

istniej ącej nawierzchni. 
d) Podbudowa -dolna cz ęść nawierzchni słu Ŝąca do przenoszenia obci ąŜeń od ruchu na podło Ŝe 

.Podbudowa mo Ŝe składa ć si ę z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza -górna cz ęść podbudowy spełniaj ąca funkcje no śne w konstrukcji 

nawierzchni. Mo Ŝe ona składa ć si ę z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza -dolna cz ęść podbudowy spełniaj ąca, obok funkcji no śnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, m rozu i przenikaniem cz ąstek podło Ŝa. 
MoŜe zawiera ć warstw ę mrozoochronn ą, ods ączaj ącą lub odcinaj ącą. 
g)Warstwa mrozoochronn ą -warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona naw ierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 
h) Warstwa odcinaj ąca -warstwa stosowana w celu uniemo Ŝliwienia przenikania cz ąstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni le Ŝącej powy Ŝej. 
i) Warstwa ods ączaj ąca -warstwa słu Ŝąca do odprowadzenia wody przedostaj ącej si ę do 

nawierzchni. 
1.4.17. 
Niweleta -wysoko ściowe i geometryczne rozwini ęcie na płaszczy źnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.18. 
Objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.19. 
Odpowiednia (bliska) zgodno ść -zgodno �ś wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a  

je śli przedział tolerancji nie został okre ślony -z przeci ętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.20. 
Pas drogowy -wydzielony liniami granicznymi pas ter enu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 

i zwi ązanych z ni ą urz ądze ń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo Ŝe równie Ŝ obejmowa ć teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz ądze ń chroni ących ludzi i środowisko przed 
uci ąŜliwo ściami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.21. 
Pobocze -cz ęść korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju po jazdów, umieszczenia bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.22. 
Podło Ŝe nawierzchni -grunt rodzimy lub nasypowy, le Ŝący pod nawierzchni ą do gł ęboko ści 

przemarzania. 
1.4.23. 
Podło Ŝe ulepszone nawierzchni -górna warstwa podło Ŝa, le Ŝąca bezpo średnio pod nawierzchni ą 

,ulepszona w celu umo Ŝliwienia przej ęcia ruchu budowlanego i wła ściwego wykonania nawierzchni. 
1.4.24. 
Polecenie In Ŝyniera -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy prz ez In Ŝyniera, w formie 

pisemnej, dotycz ące sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi ązanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.25. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ędąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.26. 
Przedsi ęwzi ęcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego poł ączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometry cznych trasy w planie i przekroju podłu Ŝnym) 
istniej ącego poł ączenia. 

1.4.27. 
Przepust , budowla o przekroju poprzecznym zamkni ętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, 

szlaku w ędrówek zwierz ąt dziko Ŝyj ących lub urz ądze ń technicznych przez korpus drogowy. 
1.4.28. 
Przeszkoda naturalna -element środowiska naturalnego, stanowi ący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rze ka, szlak w ędrówek dzikich zwierz ąt itp. 
1.4.29. 
Przeszkoda sztuczna -dzieło ludzkie, stanowicie utr udnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład droga, kolej, ruroci ąg, kanał, ci ąg pieszy lub rowerowy itp. 
1.4.30. 
Przetargowa dokumentacja projektowa -cz ęść dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizacj ę, charakterystyk ę i wymiary obiektu b ędącego przedmiotem robót. 
1.4.31. 
Raporty dzienne -oznaczaj ą ksi ąŜkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje si ę wszystkie szczegóły 

dotycz ące nakładów robocizny, materiałów sprz ętu jak i wykonanych przez Wykonawc ę robót. 
1.4.32. 
Rekultywacja -roboty majce na celu uporz ądkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom  

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
1.4.33. 
Ślepy kosztorys -wykaz robót z podaniem ich ilo ści (przedmiarem) w kolejno ści technologicznej 

ich wykonania. 
1.4.34. 
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Teren budowy -teren udost ępniony przez Zamawiaj ącego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz ące cz ęść terenu budowy. 
1.4.35. 
Zadanie budowlane -cz ęść przedsi ęwzi ęcia budowlanego, stanowi ąca odr ębna cało ść 
konstrukcyjn ą lub technologiczn ą, zdoln ą do samodzielnego pełnienia funkcji 

technicznou Ŝytkowych. 
Zadanie mo Ŝe polega ć na wykonywaniu robót zwi ązanych z budow ą, modernizacj ą/ 
przebudow ą, utrzymaniem oraz ochron ą budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako ść wykonanych robót, bezpiecze ństwo wszelkich czynno ści na 

terenie budowy, metody u Ŝyte przy budowie oraz za ich zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, ST i  
poleceniami In Ŝyniera. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj ący w terminie okre ślonym w dokumentach kontraktowych przeka Ŝe Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym i i administracyjnymi, dziennik budowy oraz po 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (projekt b udowlany  i  komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno ść za ochron ę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczo ne znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien p rzedstawi ć In Ŝynierowi harmonogram robót ,i 
polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami okre ślonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa b ędzie zawiera ć rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawc ę 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z In Ŝynierem oraz innymi odpowiednimi 

Instytucjami: 
(a)Powykonawcz ą dokumentacj ę odbiorow ą (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt. 8. 4.2 

4egz. 
 (c)Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlany ch po istniej ącej sieci dróg oraz 

ewentualnych dróg technologicznych 
(d)Projekt organizacji ruchu na czas budowy 
 
Wszelkie koszty zwi ązane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnienie m w/w dokumentacji s ą 

zawarte w cenie Kontraktowej i nie b ędą podlegały odr ębnej zapłacie. 
W przypadku potrzeby wykonania jakichkolwiek dodatk owych opracowa ń projektowych w trakcie 

budowy ,Wykonawca jest zobowi ązany wykona ć te projekty i uzgodni ć z In Ŝynierem w ramach ceny 
Kontraktowej. 

Projekty powinny by ć sporz ądzone przez osoby posiadaj ące odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z 
wymaganiami Prawa Budowlanego. Wykonawca powinien u zyska ć do wykonanych projektów opinie 
,uzgodnienia i pozwolenia, zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami. 

Projekty wykonywane przez Wykonawc ę powinny by ć sporz ądzone i uzgodnione przez odpowiednie 
instytucje nie pó źniej ni Ŝ 14 dni przed rozpocz ęciem robót których dotycz ą. Projekty powinny 
uzyska ć akceptacj ę In Ŝyniera. 

 
1.5.2.2. Dokumentacje powykonawcze 
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełni ć dokumentacj ę oraz rysunki dostarczone In Ŝynierowi w 

zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania rob ót. Wykonawca powinien dostarczy ć In Ŝynierowi. 
Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie  w trzech egzemplarzach dla ka Ŝdego uko ńczonego 
odcinka robót, który b ędzie przekazany do u Ŝycia lub b ędzie wykorzystany przez specjalistyczn ą 
firm ę lub Zamawiaj ącego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pó źniej ni Ŝ 14 przed dat ą 
przekazania. 

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

In Ŝyniera stanowi ą cz ęść umowy, a wymagania okre ślone w cho ćby jednym z nich s ą obowi ązuj ące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentac ji. 

W przypadku rozbie Ŝności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi ązuje kolejno ść ich 
waŜności wymieniona w istotnych postanowieniach umowy. 

Wykonawca nie mo Ŝe wykorzystywa ć bł ędów lub opuszcze ń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomi ć In Ŝyniera, który podejmie decyzj ę o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbie Ŝności, wymiary podane na pi śmie s ą wa Ŝniejsze od wymiarów okre ślonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b ędą zgodne z dokumentacj ą projektow ą i SST. 
Dane okre ślone w dokumentacji projektowej i w ST b ędą uwa Ŝane za warto ści docelowe, od których 

dopuszczalne s ą odchylenia w ramach okre ślonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i el ementów 
budowli musz ą wykazywa ć zgodno ść z okre ślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog ą 
przekracza ć dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b ędą w pełni zgodne z dokumentacj ą projektow ą lub SST 

i wpłynie to na niezadowalaj ącą jako ść elementu budowli, to takie materiały zostan ą zast ąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane pon ownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowi ązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani a istniej ących 

obiektów (jezdnie ,ci ągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz ądzenia odwodnienia, elementy 
wyposa Ŝenia drogi, ziele ń itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realiza cji kontraktu, a Ŝ do 
zako ńczenia i odbioru ostatecznego robót.  

Przed przyst ąpieniem do robót Wykonawca przedstawi In Ŝynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z 
odpowiednim zarz ądem drogi i organem zarz ądzaj ącym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Przy  opracowaniu i wdra Ŝaniu tymczasowej organizacji 
ruchu nale Ŝy bezwzgl ędnie przestrzega ć zapisów podanych w zasadach organizacji ruchu na c zas 
budowy. 

W zale Ŝności od potrzeb i post ępu robót projekt organizacji ruchu powinien by ć na bie Ŝąco 
aktualizowany przez Wykonawc ę. Ka Ŝda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu or ganizacji 
ruchu, wymaga ka Ŝdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zai nstaluje i b ędzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urz ądzenia zabezpieczaj ące takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniaj ąc w ten sposób bezpiecze ństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno �ci w dzie ń i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze wzgl ędów bezpiecze ństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urz ądzenia zabezpieczaj ące b ędą akceptowane przez In Ŝyniera. 
Fakt przyst ąpienia do robót Wykonawca obwie ści publicznie przed ich rozpocz ęciem w sposób 

uzgodniony z In Ŝynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo ściach okre ślonych przez 
In Ŝyniera, tablic informacyjnych, których tre ść b ędzie zatwierdzona przez In Ŝyniera. 

Nale Ŝy przyj ąć, Ŝe tablice informacyjne b ędą umieszczone: 
-przed wjazdem na odcinek drogi na jego obu ko ńcach, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, 
-na ka Ŝdym skrzy Ŝowaniu modernizowanego odcinka z drog ą. 
Tablice informacyjne powinny sta ć podczas całej realizacji kontraktu. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr ębnej zapłacie i przyjmuje si ę, Ŝe jest 

wł ączony w cen ę kontraktow ą. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi ązek zna ć i stosowa ć w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyc zące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wyka ńczania robót Wykonawca b ędzie: 
a) utrzymywa ć teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj ącej, 
b) podejmowa ć wszelkie uzasadnione kroki maj ące na celu stosowanie si ę do przepisów i norm 
dotycz ących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b ędzie unika ć uszkodze ń 

lub uci ąŜliwo ści dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych, a wy nikaj ących z nadmiernego 
hałasu , wibracji, zanieczyszczenia lub innych przy czyn powstałych w nast ępstwie jego sposobu 
działania. 

Stosuj ąc si ę do tych wymaga ń b ędzie miał szczególny wzgl ąd na: 
1) lokalizacj ę baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i d róg dojazdowych, 
2) środki ostro Ŝno�ci i zabezpieczenia przed: 
i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py łami lub substancjami toksycznymi, 
ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
iii) mo Ŝliwo ści ą powstania po Ŝaru. 
 
W przypadku prowadzenia robót w s ąsiedztwie drzew nale Ŝy unika ć ich mechanicznego uszkodzenia i 

przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnienio wych. W bezpo średnim zasi ęgu koron drzew nie 
powinny by ć lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wok ół ka Ŝdego zagro Ŝonego drzewa nale Ŝy 
wydzieli ć stref ę bezpiecze ństwa. W przypadku czasowego obni Ŝenia poziomu zwierciadła wody gruntowej 
poŜądane jest aby czas trwania leja depresyjnego był sk rócony do minimum. Zaleca si ę prowadzenie 
prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym. 

 
Wykonawcę uznaje si ę za wytwórc ę odpadów powstaj ących w czasie budowy. Usuni ęcie odpadów, ich 

wykorzystanie lub unieszkodliwienie s ą obowi ązkiem wykonawcy. Zamawiaj ący nie b ędzie z tego tytułu 
ponosił Ŝadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 

 
1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisy ochrony przeciwpo Ŝarowej. 
Wykonawca b ędzie utrzymywa ć, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów spra wny sprz ęt 
przeciwpo Ŝarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeni ach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne b ędą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisa mi i zabezpieczone 

przed dost ępem osób trzecich. 
Wykonawca b ędzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały s ą szkodliwe dla otoczenia, nie b ędą dopuszczone do u Ŝycia 

.Nie dopuszcza si ę u Ŝycia materiałów wywołuj ących szkodliwe promieniowanie o st ęŜeniu wi ększym od 
dopuszczalnego, okre ślonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe u Ŝyte do robót b ędą miały aprobat ę techniczn ą wydan ą przez 
uprawnion ą jednostk ę, jednoznacznie okre ślaj ące brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów n a 
środowisko. 

Materiały, które s ą szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po  zako ńczeniu robót ich 
szkodliwo ść zanika (np. materiały pylaste) mog ą by ć u Ŝyte pod warunkiem przestrzegania wymaga ń 
technologicznych wbudowania. Je Ŝeli wymagaj ą tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzy mać 
zgod ę na u Ŝycie tych materiałów od wła ściwych organów administracji pa ństwowej. 

JeŜeli Wykonawca u Ŝył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagro Ŝenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj ący. 
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1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron ę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urz ądzenia 

podziemne, takie jak linie napowietrzne, ruroci ągi, kable itp. 
  Wykonawca zapewni wła ściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem  tych instalacji i 
urz ądze ń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowi ązany jest umie ści ć w swoim harmonogramie rezerw ę czasow ą dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maj ą by ć wykonane w zakresie przeło Ŝenia instalacji i urz ądze ń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomi ć In Ŝyniera, wła ściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze 
rozpocz ęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi In Ŝyniera i zainteresowanego wła ściciela oraz (w zale Ŝności od potrzeby) zainteresowane 
władze oraz b ędzie z nimi współpracował dostarczaj ąc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca b ędzie odpowiada ć za wszelkie spowodowane przez jego działania uszko dzenia 
instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i u rz ądze ń podziemnych . 

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudow ą mieszkaniow ą, Wykonawca b ędzie realizowa ć 
roboty w sposób powoduj ący minimalne niedogodno ści dla mieszka ńców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s ąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalno ści ą. W celu 
unikni ęcia niesłusznych roszcze ń odszkodowawczych ze strony wła ścicieli istniej ących nieruchomo ści, 

Wykonawca przed rozpocz ęciem robót budowlanych sporz ądzi inwentaryzacje stanu istniej ącej 
zabudowy zlokalizowanej w bezpo średnim s ąsiedztwie pasa drogowego, dokumentuj ąc stan techniczny 
tych obiektów. 

Nieodł ączn ą cz ęści ą tej dokumentacji b ędą zdj ęcia, skatalogowane w sposób nie budz ący 
wątpliwo ści co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentuj ą. 

 
1.5.9. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca b ędzie stosowa ć si ę do ustawowych ogranicze ń nacisków osi na drogach publicznych przy 

transporcie materiałów i wyposa Ŝenia na i z terenu robót.  
 
1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b ędzie przestrzega ć przepisów dotycz ących bezpiecze ństwa i 

higieny pracy. 
W szczególno ści Wykonawca ma obowi ązek zadba ć, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie s pełniaj ących odpowiednich wymaga ń sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i b ędzie utrzymywał wszelkie urz ądzenia zabezpieczaj ące, socjalne oraz sprz ęt 

i odpowiedni ą odzie Ŝ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz d la zapewnienia 
bezpiecze ństwa publicznego. 

W terminie wynikaj ącym z warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dost arczy In Ŝynierowi 
szczegółowy plan Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 15 1 poz. 1256). 
Uznaje si ę, Ŝe wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń okre ślonych powy Ŝej nie 

podlegaj ą odr ębnej zapłacie i s ą uwzgl ędnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b ędzie odpowiadał za ochron ę robót i za wszelkie materiały i urz ądzenia u Ŝywane do 

robót od daty rozpocz ęcia do daty  zako ńczenia . 
 
1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi ązany jest zna ć wszystkie zarz ądzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s ą w jakikolwiek sposób zwi ązane z wykonywanymi 
robotami i b ędzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowie ń podczas prowadzenia 
robót. 

 
1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto ściowe, budowle oraz inne pozostało ści o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b ędą uwa Ŝane za własno ść 
Zamawiaj ącego. 

Wykonawca zobowi ązany jest powiadomi ć In Ŝyniera i post ępować zgodnie z jego poleceniami. Je Ŝeli 
w wyniku tych polece ń Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst ąpi ą opró Ŝnienia w robotach, In Ŝynier po 
uzgodnieniu z Zamawiaj ącym i Wykonawc ą ustali wydłu Ŝenie czasu wykonania robót i/lub wysoko ść 
kwoty, o któr ą nale Ŝy zwi ększy ć cen ę kontraktow ą. 

 
1.5.15. Niewypały, niewybuchy 
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót  na pozostało ści po działaniach wojennych 

tj. miny , niewypały, niewybuchy pociski i tego typ u materiały Wykonawca zobowi ązany jest do 
niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia tere nu oraz wezwania odpowiednich słu Ŝb (policja, 
stra Ŝ po Ŝarna ,pogotowie saperskie) i niezwłocznego powiadom ienia In Ŝyniera. Koszty zabezpieczenia 
terenu oraz akcji usuni ęcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiaj ący. 

 
1.6. Realizacja budowy 
Wykonawca jest zobowi ązany dostosowa ć harmonogram robót do kolejno ści realizacji poszczególnych 

odcinków drogi i organizacji ruchu na czas budowy. 
 
2. MATERIAŁY 
Jakakolwiek nazwa handlowa u Ŝyta w SST lub Dokumentacji Technicznej oznacza ć b ędzie definicj ę 

standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania  w projekcie. 
 
2.1. źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wyk orzystaniem jakichkolwiek materiałów 
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przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In Ŝynierowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotycz ące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
jak równie Ŝ odpowiednie świadectwa bada ń laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii (cz ęści) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskaj ą zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi ązany jest do prowadzenia bada ń w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ci ągły spełniaj ą wymagania ST w czasie realizacji robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole ń od wła ścicieli i odno śnych władz na pozyskanie 

materiałów ze źródeł miejscowych wł ączaj ąc w to źródła wskazane przez Zamawiaj ącego i jest 
zobowi ązany dostarczy ć 

In Ŝynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz ęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi In Ŝynierowi do zatwierdzenia dokumentacj ę zawieraj ą raporty z bada ń 

terenowych i laboratoryjnych . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialno ść za spełnienie wymaga ń ilo ściowych i jako ściowych materiałów 

pochodz ących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobyc ia materiałów, dzier Ŝawy i inne, jakie oka Ŝą 

si ę potrzebne w zwi ązku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów  na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy b ędą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odp owiednio do 
wymagań umowy lub wskaza ń In Ŝyniera (w przypadku mo Ŝliwo ści ich składowania w liniach 
rozgraniczaj ących). 

Wykonawca nie b ędzie prowadzi ć Ŝadnych wykopów w obr ębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemn ą zgod ę In Ŝyniera. 

Eksploatacja źródeł materiałów b ędzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi ązuj ącymi 
nadanym obszarze. 

 
2.3. Materiały pochodz ące z rozbiórek 

Materiały budowlane pochodz ące z rozbiórek nie posiadaj ące pełnowarto ściowych wła ściwo ści 
materiałowych i nie nadaj ące si ę do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzysk aniu 
wymaganych zezwole ń wywiezie poza teren budowy na zwałk ę. Teren zwałki Wykonawca zabezpieczy 
staraniem własnym, przy czym lokalizacja terenu zwa łki musi uzyska ć pozytywna opini ę odpowiednich 
miejscowo władz samorz ądowych i In Ŝyniera. Elementy oznakowania tj. bariery stalowe, s łupki do 
znaków oraz tarcze znaków nadaj ące si ę do ponownego u Ŝycia s ą własno ści ą Zamawiaj ącego i nale Ŝy 
odwie ść je w miejsce wskazane przez In Ŝyniera. 
Koszt zwi ązany z rozbiórk ą, transportem, zwałka (utylizacj ą) w/w materiałów Wykonawca powinien 
zawrze ć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kos ztorysowych. 
Elementy pochodz ące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zd emontuje i przetransportuje w 
miejsce wła ściciela sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwier dzenia przez wła ściciela sieci 
uzbrojenia terenu, Ŝe elementy pochodz ące z rozbiórek nie odpowiadaj ą wymaganiom, stosuje si ę 
ustalenia punktu 2.4. 
Koszt transportu w miejsca wskazane przez In Ŝyniera nie podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w 
cenie kontraktowej. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom zostan ą przez Wykonawc ę wywiezione z terenu budowy i 
zło Ŝone w miejscu uzgodnionym z In Ŝynierem, które zorganizuje własnym staraniem Wykona wca. Je śli 
In Ŝynier zezwoli Wykonawcy na u Ŝycie tych materiałów do innych robót, ni Ŝ te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowi ednio przewarto ściowany (skorygowany) przez 
Wykonawcę i przedstawiony In Ŝynierowi do akceptacji. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajduj ą si ę nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonaw ca 
wykonuje na własne ryzyko, licz ąc si ę z jego nieprzyj ęciem, usuni ęciem i niezapłaceniem 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materi ały, do czasu, gdy b ędą one u Ŝyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachow ały swoj ą jako ść i wła ściwo ści i były dost ępne 
do kontroli przez In Ŝyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów b ędą zlokalizowane w obr ębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z In Ŝynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgani zowanych przez Wykonawc ę i 
zaakceptowanych przez In Ŝyniera. 
 
2.7. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mog ą by ć okresowo kontrolowane przez In Ŝyniera w celu sprawdzenia zgodno ści 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki m ateriałów mog ą by ć pobierane w celu 
sprawdzenia 
ich wła ściwo ści. Wyniki tych kontroli b ędą stanowi ć podstaw ę do akceptacji okre ślonej partii 
materiałów pod wzgl ędem jako �ci. 
W przypadku, gdy In Ŝyniera b ędzie przeprowadzał inspekcj ę wytwórni, musz ą by ć spełnione 
nast ępuj ące warunki: 
a) In Ŝynier b ędzie miał zapewni ą współprac ę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w cza sie 
przeprowadzania inspekcji, 
b) In Ŝynier b ędzie miał wolny dost ęp, w dowolnym czasie, do tych cz ęści wytwórni, gdzie odbywa 
si ę produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Je Ŝeli produkcja odbywa si ę w miejscu nienale Ŝnym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla In Ŝyniera 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i bada ń w tych miejscach. 
 
3. SPRZ ĘT 
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Wykonawca jest zobowi ązany do u Ŝywania jedynie takiego sprz ętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako ść wykonywanych robót. Sprz ęt u Ŝywany do robót powinien by ć zgodny z 
ofert ą Wykonawcy i powinien odpowiada ć pod wzgl ędem typów i ilo ści wskazaniom zawartym w SST, PZJ 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym prz ez In Ŝyniera; w przypadku braku ustale ń w 
wymienionych wy Ŝej dokumentach, sprz ęt powinien by ć uzgodniony i zaakceptowany przez In Ŝyniera. 
Liczba i wydajno ść sprz ętu powinny gwarantowa ć przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okre ślonymi w dokumentacji projektowej, ST i zatwierdzon ych przez In Ŝyniera harmonogramach 
Wykonawcy. 
Sprz ęt b ędący własno ści ą Wykonawcy lub wynaj ęty do wykonania robót ma by ć utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowo ści do pracy. Powinien by ć zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotycz ącymi jego u Ŝytkowania. 
Wykonawca dostarczy In Ŝynierowi kopie dokumentów potwierdzaj ących dopuszczenie sprz ętu do 
uŜytkowania i bada ń okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Wykonawca b ędzie konserwowa ć sprz ęt jak równie Ŝ naprawia ć lub wymienia ć sprz ęt niesprawny. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi ązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyn ą 
niekorzystnie na jako ść wykonywanych robót i wła ściwo ści przewo Ŝonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewnia ć prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre ślonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i zatwierdzonymi prze z In Ŝyniera harmonogramami Wykonawcy. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b ędą spełnia ć wymagania dotycz ące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o ś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca b ędzie usuwa ć na bie Ŝąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, usz kodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych o raz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako ść 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za i ch zgodno ść z dokumentacj ą projektowa, 
wymaganiami SST, projektem organizacji robót opraco wanym przez Wykonawc ę oraz poleceniami 
In Ŝyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczeni e w planie i wyznaczenie wysoko ści wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rz ędnymi okre ślonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na pi śmie przez In Ŝyniera. 
Bł ędy popełnione przez Wykonawc ę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan ą, usuni ęte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyj ątkiem, kiedy dany bł ąd oka Ŝe si ę skutkiem bł ędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na pi śmie przez In Ŝyniera. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ści przez In Ŝyniera nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialno �ci za ich dokładno ść. 
Decyzje In Ŝyniera dotycz ące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót b ędą oparte na 
wymaganiach okre ślonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji projek towej i w SST, a tak Ŝe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In Ŝynier uwzgl ędni wyniki bada ń materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie wyst ępuj ące przy produkcji i przy badaniach materiałów, do świadczenia z 
przeszło ści, wyniki bada ń naukowych oraz inne czynniki wpływaj ące na rozwa Ŝana kwesti ę. 
Polecenia In Ŝyniera powinny by ć wykonywane przez Wykonawc ę w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu 
i okre ślonym przez In Ŝyniera, pod gro źbą zatrzymania robót. W przypadku niewykonania w term inie 
Polece ń In Ŝyniera, skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wyk onawca. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowan ie robót na placu budowy aby nie powodowa ć 
utrudnie ń i zakłóce ń w ruchu publicznym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
Wykonawca jest zobowi ązany opracowa ć i przedstawi ć do akceptacji In Ŝyniera program zapewnienia 
jako ści. W programie zapewnienia jako ści Wykonawca powinien okre śli ć zamierzony sposób 
wykonywania robót, mo Ŝliwo ści techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwa rantuj ący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacja projektow ą, SST, harmonogramem robót oraz odpowiednimi przepi sami 
prawa. 
Program zapewnienia jako ści powinien zawiera ć: 
a) cz ęść ogóln ą opisuj ą: 
.organizacj ę wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzeni a robót, 
.organizacj ę ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
.sposób zapewnienia bhp. 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygo towanie praktyczne, 
.wykaz osób odpowiedzialnych za jako ść i terminowo ść wykonania poszczególnych elementów robót, 
.system (sposób i procedur ę) proponowanej kontroli i sterowania jako ści ą wykonywanych robót, 
.wyposa Ŝenie w sprz ęt i urz ądzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wł asnego). 
.sposób oraz form ę gromadzenia wyników bada ń laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmó w 
steruj ących, a tak Ŝe wyci ąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie t echnologicznym, 
proponowany sposób i form ę przekazywania tych informacji In Ŝynierowi; 
b) cz ęść szczegółow ą opisuj ącą dla ka Ŝdego asortymentu robót: 
.wykaz maszyn i urz ądze ń stosowanych na budowie z ich parametrami techniczn ymi oraz 
wyposa Ŝeniem w mechanizmy do sterowania i urz ądzenia pomiarowo-kontrolne, 
.rodzaje i ilo ść środków transportu oraz urz ądze ń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw 
, lepiszczy, kruszyw itp., 
.sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utr ata ich wła ściwo ści w czasie transportu, 
.sposób i procedur ę pomiarów i bada ń (rodzaj i cz ęstotliwo ść, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urz ądze ń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wyt warzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
.sposób post ępowania z materiałami i robotami nie odpowiadaj ącymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót b ędzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonani em, aby osi ągnąć 
zało Ŝoną jako ść robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn ą kontrol ę robót i jako ści materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, wł ączaj ąc personel, laboratorium, sprz ęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urz ądzenia niezb ędne do pobierania próbek i bada ń materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In Ŝynier mo Ŝe za Ŝądać od Wykonawcy przeprowadzenia bada ń w 
celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalaj ący. 
Wykonawca b ędzie przeprowadza ć pomiary i badania materiałów oraz robót z cz ęstotliwo ści 
zapewniaj ącą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  dokumentacji 
projektowej i SST. 
Ponadto, dla okre ślonych w odpowiednich SST robót Wykonawca b ędzie wykonywał odcinki próbne 
według zasad i zakresu okre ślonego w tych SST. Celem wykonywania odcinków próbn ych jest 
sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawc ę w Programie Zapewnienia Jako ści procedur i 
technologii wykonywania odpowiednich robót jak i do boru poszczególnych składników, materiałów. 
Minimalne wymagania co do zakresu bada ń i ich cz ęstotliwo ść s ą okre ślone w SST, normach i 
wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam okre ślone, In Ŝynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewni ć wykonanie robót zgodnie z umow ą. 
Wykonawca dostarczy In Ŝynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urz ądzenia i sprz ęt badawczy 
posiadaj ą wa Ŝną legalizacj ę, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj ą wymaganiom norm 
okre ślaj ących procedury bada ń. 
In Ŝynier b ędzie mie ć nieograniczony dost ęp do pomieszcze ń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
In Ŝynier natychmiast wstrzyma u Ŝycie do robót badanych materiałów i dopu ści je do u Ŝycia dopiero 
wtedy, gdy niedoci ągni ęcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan ą usuni ęte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jako ść tych materiałów. 
Wszystkie koszty zwi ązane z organizowaniem i prowadzeniem bada ń materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b ędą pobierane losowo. Zaleca si ę stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog ą by ć z jednakowym 
prawdopodobie ństwem wytypowane do bada ń. 
In Ŝynier b ędzie mie ć zapewnion ą moŜliwo ść udziału w pobieraniu próbek. Ponadto In Ŝynier mo Ŝe 
pobiera ć próbki i bada ć materiały niezale Ŝnie od Wykonawcy, korzystaj ąc w tym celu z niezale Ŝnego 
od Wykonawcy zaplecza. 
Pojemniki do pobierania próbek b ędą dostarczone przez Wykonawc ę i zatwierdzone przez In Ŝyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawc ę do bada ń wykonywanych przez In Ŝyniera b ędą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In Ŝyniera. 
Koszty pobierania próbek przez Wykonawc ę oraz koszty prowadzenia bada ń przez Wykonawc ę s ą zawarte 
w cenie kontraktowej w ramach poszczególnych pozycj i kosztorysu. 
Na zlecenie In Ŝyniera Wykonawca b ędzie przeprowadza ć dodatkowe badania tych materiałów, które 
budz ą w ątpliwo ści, co do jako ści, o ile kwestionowane materiały nie zostan ą przez Wykonawc ę 
usuni ęte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatk owych bada ń pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypa dku koszty te pokrywa Zamawiaj ący. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b ędą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przyp adku, gdy 
normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa ć moŜna wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez In Ŝyniera. 
Przed przyst ąpieniem do pomiarów lub bada ń, Wykonawca powiadomi In Ŝyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi śmie 
ich wyniki do akceptacji In Ŝyniera. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca b ędzie przekazywa ć In Ŝynierowi kopie raportów z wynikami bada ń jak najszybciej, nie 
później jednak ni Ŝ w terminie okre ślonym w programie zapewnienia jako ści. Wyniki bada ń (kopie) 
będą przekazywane In Ŝynierowi na formularzach według dostarczonego przez  niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera. 
In Ŝynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobi erania próbek i badania materiałów w 
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i  producent materiałów powinien udzieli ć mu 
niezb ędnej pomocy. 
In Ŝynier, dokonuj ąc weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego p rzez Wykonawc ę, poprzez 
między innymi swoje badania, b ędzie ocenia ć zgodno ść materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników własnych bada ń kontrolnych jak i wyników bada ń dostarczonych przez Wykonawc ę. 
In Ŝynier powinien pobiera ć próbki materiałów i prowadzi ć badania niezale Ŝnie od Wykonawcy, na 
koszt Zamawiaj ącego. Je Ŝeli wyniki tych bada ń wyka Ŝą, Ŝe raporty Wykonawcy s ą niewiarygodne, to 
In Ŝynier oprze si ę wył ącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno ści materiałów i robót z 
dokumentacj ą projektow ą i SST. Mo Ŝe równie Ŝ zleci ć, sam lub poprzez Wykonawc ę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych bada ń niezale Ŝnemu laboratorium. Je Ŝeli badania te wyka Ŝą stwierdzenie 
usterek całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych  bada ń i pobierania próbek poniesione zostan ą 
przez Wykonawc ę. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj ący. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
In Ŝynier mo Ŝe dopu ści ć do u Ŝycia tylko materiały zgodne z wymaganiami okre ślonymi w odpowiednich 
SST lub równowa Ŝne na zasadach okre ślonych w punkcie 2.5, które posiadaj ą deklaracj ę zgodno ści 
lub certyfikat zgodno ści z: 
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.Polsk ą Norm ą lub.aprobat ą techniczn ą, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, i które spełniaj ą wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s ą wymagane przez SST, ka Ŝda partia dostarczona 
do robót b ędzie posiada ć te dokumenty, okre ślaj ące w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe musz ą posiada ć ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie p otrzeby 
poparte wynikami bada ń wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada ń b ędą dostarczone przez 
Wykonawcę In Ŝynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymaga ń b ędą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym o bowi ązuj ącym Zamawiaj ącego i Wykonawc ę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do k ońca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno ść za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowišzujšcy mi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Przed rozpocz ęciem robót budowlanych nale Ŝy dokona ć w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało 
powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola technicz na robót budowlanych. Osoby te s ą zobowi ązane 
potwierdzi ć podpisem przyj ęcie powierzonych im funkcji. 
Zapisy w dzienniku budowy b ędą dokonywane na bie Ŝąco i b ędą dotyczy ć przebiegu robót, stanu 
bezpiecze ństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej  strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy b ędzie opatrzony dat ą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu Ŝbowego. Zapisy b ędą 
czytelne, dokonane trwał ą technik ą, w porz ądku chronologicznym, bezpo średnio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Zał ączone do dziennika budowy protokoły i inne dokument y b ędą oznaczone kolejnym numerem 
zał ącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i In Ŝyniera. 
Do dziennika budowy nale Ŝy wpisywa ć w szczególno �ci: 
.dat ę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
.dat ę przekazania przez Zamawiaj ącego dokumentacji projektowej, 
.dat ę uzgodnienia przez In Ŝyniera programu zapewnienia jako ści i harmonogramów robót, 
.terminy rozpocz ęcia i zako ńczenia poszczególnych elementów robót wraz z okre śleniem sposobu i 
zakresu tymczasowej organizacji ruchu, 
.przebieg robót, trudno ści i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczy ny przerw w robotach, 
.uwagi i polecenia In Ŝyniera, 
.daty zarz ądzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
.zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, cz ęściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
.wyja śnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
.stan pogody i temperatur ę powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj ących ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w zwi ązku z warunkami klimatycznymi, 
.zgodno ść rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opise m w dokumentacji projektowej, 
.dane dotycz ące czynno ści geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
.dane dotycz ące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
.dane dotycz ące jako ści materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przepr owadzonych bada ń z 
podaniem,kto je przeprowadzał, 
.wyniki prób poszczególnych elementów budowli z pod aniem, kto je przeprowadzał, 
.inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyja śnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b ędą przedło Ŝone 
In Ŝynierowi do ustosunkowania si ę. 
Decyzje In Ŝyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpis uje z zaznaczeniem ich przyj ęcia 
lub zaj ęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In Ŝyniera do ustosunkowania si ę. Projektant nie 
jest jednak stron ą umowy i nie ma uprawnie ń do wydawania polece ń Wykonawcy robót. 
 
(2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj ący na rozliczenie faktycznego post ępu ka Ŝdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowa dza si ę w sposób ci ągły w jednostkach 
przyj ętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów d okumentuj ąc narastaj ąco post ęp rzeczowy 
robót. Wpisów do Rejestru Obmiarów dokonuje Kierown ik Budowy i sš one potwierdzane przez 
In Ŝyniera. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodno ści materiałów, orzeczenia o 
jako ści materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki b adań Wykonawcy b ędą gromadzone w formie 
uzgodnionej 
w programie zapewnienia jako ści. Dokumenty te stanowi ą zał ączniki do odbioru robót. Winny by ć 
udost ępnione na ka Ŝde Ŝyczenie In Ŝyniera. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si ę, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast ępuj ące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacj ę zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne u mowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustale ń, 
f) korespondencj ę na budowie. 
 
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty budowy b ędą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied nio zabezpieczonym. 
Zagini ęcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje je go natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy b ędą zawsze dost ępne dla In Ŝyniera i przedstawiane do wgl ądu na 
Ŝyczenie Zamawiaj ącego. 
 
Po zako ńczeniu zadania dokumenty budowy zostan ą przekazane wła ściwym jednostkom administracyjnym. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b ędzie okre śla ć faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z doku mentacj ą 
projektow ą i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiad omieniu In Ŝyniera o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni prze d tym terminem. 
Wyniki obmiaru b ędą wpisane do ksi ąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek bł ąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ściach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi ązku uko ńczenia wszystkich robót. Bł ędne dane 
zostan ą poprawione wg instrukcji In Ŝyniera na pi śmie. 
Obmiar gotowych robót b ędzie przeprowadzony z cz ęsto ści ą wymagana do celu  płatno ści na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie okre ślonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc ę i In Ŝyniera. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długo ści i odległo ści pomi ędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b ędą obmierzone poziomo 
wzdłu Ŝ linii osiowej. 
Jeśli SST wła ściwe dla danych robót nie wymagaj ą tego inaczej, obj ęto ści b ędą wyliczone w m3 jako 
długo ść pomno Ŝona przez średni przekrój. 
Ilo ści, które maj ą by ć obmierzone wagowo, b ędą wa Ŝone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
 
 
7.3. Urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b ędą zaakceptowane 
przez In Ŝyniera. 
Urz ądzenia i sprz ęt pomiarowy zostan ą dostarczone przez Wykonawc ę. Je Ŝeli urz ądzenia te lub 
sprz ęt wymagaj ą bada ń atestuj ących to Wykonawca b ędzie posiada ć wa Ŝne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urz ądzenia pomiarowe b ędą przez Wykonawc ę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
 
7.4. Wagi i zasady wa Ŝenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz ądzenia wagowe odpowiadaj ące odno śnym wymaganiom ST. B ędzie 
utrzymywa ć to wyposa Ŝenie zapewniaj ąc w sposób ci ągły zachowanie dokładno ści wg norm 
zatwierdzonych przez In Ŝyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b ędą przeprowadzone przed cz ęściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a t akŜe w 
przypadku wyst ępowania dłu Ŝszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikaj ących przeprowadza si ę w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegaj ących zakryciu przeprowadza si ę przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicze nia b ędą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny oraz b ędą uzupełnione odpowiednimi szkicami, których wzór zo stanie uzgodniony z 
In Ŝynierem, oraz dokumentacj ą fotograficzn ą, skatalogowan ą w sposób nie budz ący w ątpliwo ści co do 
momentu jej wykonania oraz obiektu, który dokumentu je. Obliczenia wraz ze szkicami oraz 
dokumentacj ą 
fotograficzn ą b ędą ka Ŝdorazowo zał ączone do dokumentów odbiorowych poszczególnych robó t a ich 
wyniki zostan ą zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez In Ŝyniera. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale Ŝności od ustale ń odpowiednich SST, roboty podlegaj ą nast ępuj ącym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, 
b) odbiorowi cz ęściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ści i jako ści 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realiz acji ulegn ą zakryciu. 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu b ędzie dokonany w czasie umo Ŝliwiaj ącym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowa nia ogólnego post ępu robót. 
Odbioru przedmiotowych robót dokonuje In Ŝynier. 
Gotowość danej cz ęści robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dzi ennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem In Ŝyniera. Odbiór b ędzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó źniej 
jednak ni Ŝ w ci ągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika bud owy i powiadomienia o tym 
fakcie In Ŝyniera. 
Jako ść i ilo ść robót ulegaj ących zakryciu ocenia In Ŝynier na podstawie dokumentów zawieraj ących 
komplet wyników bada ń laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia ry, w konfrontacji z 
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dokumentacj ą projektow ą, SST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zobo wi ązany równie Ŝ do 
dokumentowania 
odbieranych robót w postaci fotograficznej. Dokumen tacja ta powinna by ć skatalogowana w sposób 
niebudz ący w ątpliwo ści, co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, k tóre dokumentuje. 
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odr ębnej zapłacie 
i przyjmuje si ę, Ŝe jest wałczony w cen ę kontraktow ą. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilo ści i jako ści wykonanych cz ęści robót. Odbioru cz ęściowego 
robót dokonuje si ę wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbi oru robót dokonuje Komisja w 
obecno ści 
In Ŝyniera i Wykonawcy. Komisja jest powoływana przez Z amawiaj ącego. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczyw istego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilo ści, jako ści i warto ści. 
Całkowite zako ńczenie robót oraz gotowo ść do odbioru ostatecznego b ędzie stwierdzona przez 
Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomi eniem na pi śmie o tym fakcie In Ŝyniera. 
Odbiór ostateczny robót nast ąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz ąc od dnia 
potwierdzenia przez In Ŝyniera zako ńczenia robót i przyj ęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczon a przez Zamawiaj ącego w obecno ści In Ŝyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbieraj ąca roboty dokona ich oceny jako ściowej na podstawie przedło Ŝonych 
dokumentów,  wyników bada ń i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ści wykonania robót z 
dokumentacj ą projektow ą i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna s i ę z realizacj ą ustale ń przyj ętych w trakcie 
odbiorów 
robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót  uzupełniaj ących i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót popra wkowych lub robót uzupełniaj ących, komisja 
przerwie swoje czynno ści i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisj ę, Ŝe jako ść wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacj ą projektow ą i SST z uwzgl ędnieniem tolerancji, ale 
nie ma wi ększego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bez piecze ństwo ruchu, komisja mo Ŝe 
dokona ć potr ąceń, oceniaj ąc pomniejszona warto ść wykonywanych robót w stosunku do wymaga ń 
przyj ętych w dokumentach umowy lub nakaza ć Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczaj ąc 
jednocze śnie nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatec znego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporz ądzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj ącego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi ązany przygotowa ć Powykonawcza dokumentacj ę 
odbiorow ą (operat kolaudacyjny) zawieraj ącą: 
a) Geodezyjna dokumentacj ę powykonawcz ą robót. 
W oparciu o poligonizacji pa ństwowej i osnowy realizacyjnej nale Ŝy wykona ć geodezyjn ą 
inwentaryzacj ę powykonawcz ą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów, nan ie ść zmiany na map ę 
zasadnicz ą uzyskuj ąc potwierdzenie Powiatowego O środka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej. Dokumentacja Inwentaryzacja Powyko nawcza powinna spełnia ć wymagania 
Rozporz ądzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic twa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 
poz. 376. 
b)Dokumentacj ę projektow ą podstawow ą z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przez In Ŝyniera oraz 
dodatkow ą, je śli została sporz ądzona w trakcie realizacji umowy; wymaga si ę przy tym, Ŝeby 
dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby  wszelkie naniesione zmiany były łatwo 
rozpoznawalne, 
c) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów  umowy i ew. uzupełniaj ące lub zamienne), 
d) recepty i ustalenia technologiczne, 
e) dzienniki budowy i ksi ąŜki obmiarów (oryginały), 
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada ń i oznacze ń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
g) deklaracje zgodno ści lub certyfikaty zgodno ści wbudowanych materiałów zgodnie z SST . 
h) opini ę technologiczn ą opracowan ą przez Wykonawc ę i sprawdzon ą przez In Ŝyniera, sporz ądzon ą na 
podstawie wszystkich wyników bada ń i pomiarów zał ączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 
zgodnie z ST . 
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egz emplarzu oryginalnym i w  jednej kopii . 
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokument acji odbiorowej  jest zawarty w cenie 
kontraktowej i nie podlega odr ębnej zapłacie. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl ędem przygotowania dokumentacyjnego nie b ędą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z W ykonawc ą wyznaczy ponowny termin odbioru 
warunkowego robót. 
Wszystkie zarz ądzone przez komisj ę roboty poprawkowe lub uzupełniaj ące b ędą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj ącego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełn iaj ących wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Ro bót zwi ązanych z usuni ęciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny b ędzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl ędnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 Odbiór ostateczny robót 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstaw ą płatno ści jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaw cę za jednostk ę obmiarow ą 
ustalon ą dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji koszt orysowej b ędzie uwzgl ędnia ć wszystkie 
czynno ści, wymagania i badania składaj ące si ę na jej wykonanie, okre ślone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b ędą obejmowa ć: 
.robocizn ę bezpo średni ą wraz z towarzysz ącymi kosztami, 
.warto ść zu Ŝytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowa nia, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
.warto ść pracy sprz ętu wraz z towarzysz ącymi kosztami i kosztami  naprawy  zniszczonych dró g 
dojazdowych wraz z ich demonta Ŝem po zako ńczeniu robót, 
.koszty po średnie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
.podatki obliczone zgodnie z obowišzujšcymi przepis ami. 
Do cen jednostkowych nie nale Ŝy wlicza ć podatku VAT. 
 
 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (D z. U. Nr 89, poz. 414 z pó źniejszymi 
zmianami). 
2.Zarz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta Ŝu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr  138, poz. 1555). 
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczn ych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pó źniejszymi 
zmianami). 
4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; z 
późniejszymi zmianami), 
5.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ust awy -Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 20 01 nr 100, poz. 1085; z pó źniejszymi 
zmianami), 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz . U. 2001 nr 62, poz. 628; z pó źniejszymi 
zmianami), 
7.Rozporz ądzenie Ministra Środowiska z dnia 27 wrze śnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. 
2001 nr 112, poz. 1206), 
8.Rozporzšdzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoró w dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2 001 nr 152, poz. 1736), 
9.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu dr ogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; 
późniejszymi zmianami), 
10.Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz u rz ądze ń bezpiecze ństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 n r 220, poz. 2181),11. 
Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze śnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarz ądzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru n ad tym zarz ądzaniem (Dz. U.2003 
nr 177, poz. 1729). 
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D. 01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych 
1. Wst ęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 

Przedmiotem niniejszej SST s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z 
odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktów wy soko ściowych w ramach przebudowy drogi 
dojazdowej do pól Polków Sagały- Wierzbno 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokumen t Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z wszystkimi 
czynno ściami umo Ŝliwiaj ącymi i maj ącymi na celu odtworzenie przebiegu trasy. 
Zakres robót pomiarowych obejmuje: 
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysoko ściowe punktów głównych osi trasy i punktów wysoko ściowych 
(reperów roboczych zało Ŝonych w terenie dowi ązanych do reperów pa ństwowych), 
b) wykonanie pomiarów sprawdzaj ących istniej ącego terenu i nawierzchni, 
c) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
d) wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochron a ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiaj ący ich odszukanie i ewentualne odtworzenie; 
g) oznaczenie pikieta Ŝu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych pun któw na bie Ŝąco do ko ńca 
okresu gwarancyjnego; 
h)przeniesienie punktów istniej ącej osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeniem wysoko ściowym. 
i) Opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjn ej. 
 
1.4. Okre ślenia podstawowe 
1.4.1. 
Punkty główne trasy -punkty załamania osi trasy, pu nkty kierunkowe oraz pocz ątkowy i ko ńcowy 
punkt trasy. 
1.4.2. 
Pozostałe okre ślenia podstawowe sš zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót Ogólne wymagania dotycz ące Robót podano w SST D-M.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w SST D-M.00.00.00. 
�Wymagania ogólne pkt. 2. 
 
2.1. Rodzaje materiałów 
Do stabilizacji punktów trasy nale Ŝy stosowa ć paliki drewniane średnicy 0,05 -0,08 m i długo �ci 
około 0,30 
m, a dla punktów utrwalanych w istniej ącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długo ści 
0,04 0,05 
m. świadki  powinny mie ć długo ść około 0,50 m i przekrój prostok ątny. 
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej nale Ŝy stosowa ć materiały zgodne z Instrukcjami 
technicznymi G1 i G-2. 
3. Sprz ęt 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w SST D-M.00.00.00. �Wymagania ogólne � pkt. 3. 
 
3.1. Sprz ęt pomiarowy 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko �ciowych nale Ŝy stosowa ć nast ępuj ący sprz ęt: 
.teodolity, tachimetry, 
.niwelatory , 
.dalmierze , 
.tyczki, 
.łaty, 
.ta śmy stalowe, szpilki. 
Sprz ęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej pun któw wysoko ściowych powinien gwarantowa ć 
uzyskanie wymaganej dokładno �ci pomiaru. 
 
4. Transportu 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M.00.00.00 Wymagania o gólne pkt. 4. 
 
4.1. Transport sprz ętu i materiałów 
Sprz ęt i materiały do odtworzenia trasy mo Ŝna przewozi ć dowolnymi środkami transportu. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M.00.0 0.00 Wymagania ogólne pkt. 5. 
 
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny by ć wykonane zgodnie z obowi ązuj ącymi Instrukcjami GUGiK 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiaj ącego, Wykonawca powinien przeprowadzi ć 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb ędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiar owe 
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powinny by ć wykonane przez osoby posiadaj ące odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Odtworzenie znaków geodezyjnych nale Ŝy prowadzi ć w uzgodnieniu z o środkami geodezyjnymi. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformowa ć In Ŝyniera o wszelkich bł ędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i reperów roboczych. Bł ędy te powinny by ć usuni ęte na koszt Zamawiaj ącego. 
Wykonawca powinien sprawdzi ć czy rz ędne terenu okre ślone w Dokumentacji Projektowej s ą zgodne 
rzeczywistymi rz ędnymi terenu. Je Ŝeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rz ędne terenu istotnie 
ró Ŝni ą si ę od rz ędnych okre ślonych w Dokumentacji Projektowej to powinien poinf ormować o tym 
In Ŝyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj ące z ró Ŝnic rz ędnych terenu podanych w Dokumentacji 
Projektowej i rz ędnych rzeczywistych zostan ą wykonane na koszt Zamawiaj ącego. Zaniechanie 
powiadomienia In Ŝyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obci ąŜą Wykonawc ę. 
Wszystkie roboty, które bazuj ą na pomiarach Wykonawcy, nie mog ą by ć rozpocz ęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In Ŝyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy musz ą by ć zaopatrzone w 
oznaczenia okre ślaj ące w sposób wyra źny i jednoznaczny charakterystyk ę i poło Ŝenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznacze ń powinny by ć zaakceptowane przez In Ŝyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wsz ystkich punktów pomiarowych i ich oznacze ń w 
czasie trwania robót. Je Ŝeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zost aną zniszczone przez 
Wykonawcę, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prow adzenia robót, to zostan ą one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla p rawidłowej realizacji robót nale Ŝą do 
obowi ązków Wykonawcy. 
 
5.2. Odtworzenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy drogowej nale Ŝy wykona ć w oparciu o Dokumentacj ę Projektowa, przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji pa ństwowej. 
Trasy powinna by ć wyznaczona w punktach głównych i w punktach po średnich (kierunkowych) w 
odległo �ci zale Ŝnej od charakterystyki terenu i ukształtowania tras y, lecz nie rzadziej ni Ŝ co 
50m. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi t rasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej 
nie mo Ŝe by ć wi ększe ni Ŝ 5 cm. Rz ędne niwelety punktów osi trasy nale Ŝy wyznaczy ć z dokładno ści ą 
do 1 cm w stosunku do rz ędnych niwelety okre ślonych w Dokumentacji Projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie nale Ŝy u Ŝyć materiałów wymienionych w pkt.2.1. 
5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznac zenie kraw ędzi koryta jezdni i chodników, 
rowów  na powierzchni terenu zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą. Do wyznaczania kraw ędzi koryta 
nale Ŝy stosowa ć dobrze widoczne paliki. Odległo ść mi ędzy palikami nale Ŝy dostosowa ć do 
ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej . 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo Ŝliwia ć wykonanie koryta jezdni i chodników, rowów o 
kształcie zgodnym z Dokumentacj ą Projektow ą. 
 
5.6. Przeniesienie osnowy geodezyjnej 
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granic ę robót wraz z odtworzeniem wysoko ściowym mo Ŝe by ć 
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju pra c jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy 
geodezyjnej musi by ć wykonane przed przyst ąpieniem do robót obj ętych Projektem. Projekt osnowy 
nale Ŝy uzgodni ć z O środkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. Pra ce zwi ązane z 
przeniesieniem osnowy geodezyjnej wraz z odtworzeni em wysoko ściowym prowadzi ć pod nadzorem i w 
uzgodnieniu z ODGiK. 
 
6. Kontrola jako �ci Robót 
Ogólne zasady kontroli jako ści Robót podano w SST D-M.00.00.00 Wymagania ogólne  pkt. 6. 
 
6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej 
Kontrol ę jako ści prac pomiarowych zwi ązanych z odtworzeniem trasy i punktów wysoko ściowych nale Ŝy 
prowadzi ć według ogólnych zasad okre ślonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z  
wymaganiami podanymi w pkt. 5. 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk ą obmiarow ą odtworzenia trasy jest 1 kilometr a przeniesienia punktu osnowy geodezyjnej 
jest 1 sztuka . 
 
8. Odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 
 
8.1. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót zwi ązanych z odtworzeniem trasy w terenie nast ępuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z ko ntroli geodezyjnej, które Wykonawca przekłada 
In Ŝynierowi. 
 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno �ci podano w SST D-M.00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
.zakup, dostarczenie i składowanie materiałów , 
.koszt zapewnienia niezb ędnych czynników produkcji, 
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.przygotowanie i oznakowanie robót, 
.zało Ŝenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej, 
.sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy  i punktów wysoko �ciowych, 
.uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
.wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko �ciowych, 
.wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
.wyznaczenie punktów roboczego pikieta Ŝu trasy, 
.zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiaj ące odszukanie i ewentualne odtworzenie 
.odtworzenie pasa drogowego, 
.wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej . 
.koszty o środków geodezyjnych. 
Cena jednostkowa odtworzenia osnowy geodezyjnej uwz gl ędnia: 
.zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych mate riałów, 
.koszt zapewnienia niezb ędnych czynników produkcji, 
.przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej III klasy  poza granic ę pasa robót 
.odtworzenie wysoko ściowe 
.obliczenie współrz ędnych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej, 
.uzgodnienia z odpowiednimi władzami. 
.koszty o środków geodezyjnych. 
10. Przepisy zwi ązane 
1.nstrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywan ia prac geodezyjnych 
2.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozi oma, GUGiK, 1978 
3.Instrukcja techniczna G-2. Wysoko ściowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 
4.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i w ysoko ściowe, GUGiK, 1979 
5.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
6.Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pó źniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r – Prawo ge odezyjne 
i kartograficzne. 
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ROBOTY ZIEMNE 

D.02.03.01. Wykonanie nasypów 
1. Wst ęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 

Przedmiotem niniejszej SST s ą wymagania szczegółowe dotycz ące wykonania i odbioru Robót zwi ązanych 
z wykonaniem nasypów w ramach przebudowy drogi  dojazdowej do pól  Polków  Sagały - Wierzbno   

 
 1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumen t przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycz ą zasad prowadzenia Robót zwi ązanych z wykonaniem 
nasypów pod projektowan ą drog ę .  
1.4. Okre ślenia podstawowe 
1.4.1. 
Budowla ziemna -budowla wykonana w gruncie lub z gr untu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych. spełniaj ąca warunki stateczno ści i odwodnienia. 
1.4.2. 
Korpus ziemny -nasyp lub ta cz ęść wykopu, która jest ograniczona koron ą drogi i skarpami 
rowów. 
1.4.3. 
Wysokość nasypu - ró Ŝnica rz ędnej terenu i rz ędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 
1.4.4. 
Nasyp niski - nasyp, którego wysoko ść jest mniejsza ni Ŝ 1 m. 
1.4.5. 
Nasyp średni - nasyp, którego wysoko ść jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. 
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysoko �ć przekracza 3 m. 
1.4.7. 
Dokop -miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp ów, poło Ŝone poza pasem robót drogowych. 
1.4.8. 
Wskaźnik zag ęszczenia gruntu -wielko ść charakteryzuj ąca stan zag ęszczenia gruntu, okre ślona 
wg wzoru: 

           I s =P4/P ds  
gdzie: 
Is -wska źnik zag ęszczenia gruntu, badany zgodnie z norm ą BN-77/8931-12, 
pd -g ęsto ść obj ęto ściowa szkieletu zag ęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
pds- maksymalna g ęsto ść obj ęto ściowa szkieletu gruntowego okre ślona w normalnej próbie 
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, słu Ŝąca do oceny zag ęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, (Mg/m3) 
1.4.9. 
Wskaźnik ró Ŝnoziarnisto ści  wielko ść charakteryzuj ąca zag ęszczalno ść gruntów, okre ślona wg 
wzoru: 
   U=d 60/d 10 

gdzie: 
U  wska źnik ró Ŝnoziarnisto �ci 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60 % gru ntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10 % gru ntu, (mm). 
 
1.4.10. 
Pozostałe okre ślenia podstawowe podane w niniejszej ST s ą zgodne z zamieszczonymi w ST DM. 
00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Ogólne wymagania dotycz ące Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogóln e" pkt. 1.5. 
Roboty ziemne nale Ŝy prowadzi ć pod nadzorem geotechnicznym. 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczcie materiałów, ich pozyskiw ania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. 
"Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
3. Sprz ęt 
Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt . 3 
Wykonawca jest zobowi ązanych do u Ŝywania jedynie takiego sprz ętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na wła ściwo ści gruntu zarówno w miejscach jego naturalnego zale gania, jak 
te Ŝ w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zag ęszczania. 
Do zag ęszczania nasypów nale Ŝy u Ŝywać walce gładkie, walce wibracyjne, walce okołkowane lub 
ubijaki mechaniczne. Dobór sprz ętu zag ęszczaj ącego zale Ŝy od rodzaju gruntu i grubo ści 
zag ęszczanej warstwy. 
UŜywany sprz ęt powinien uzyska ć akceptacj ę In Ŝyniera 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Transport gruntu powinien odbywa ć si ę samochodami samowyładowczymi. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w SST D-M.00.0 0.00. "Wymagania ogólne" pkt.5. 
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5.1. Wykonanie nasypów 
5.1.1. Zasady ogólne 
Wykonawca powinien skontrolowa ć wska źnik zag ęszczenia gruntów rodzimych zalegaj ących w górnej 
strefie podło Ŝa nasypu do gł ęboko ści 0,5 m od powierzchni terenu. Je Ŝeli warto ść wska źnika 
zag ęszczenia w miejscach gdzie nie projektuje si ę wzmocnienia podło Ŝa nasypów, jest mniejsza ni Ŝ 
0,97 dla projektowanej drogi lub 0,95 dla pozostały ch dróg, Wykonawca powinien dog ęści ć podło Ŝe 
tak, aby powy Ŝsze wymaganie zostało spełnione. 
Nasypy winny by ć wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i  profilu podłu Ŝnego, które 
zostały okre ślone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymag ań dotycz ących dokładno ści 
okre ślonych w niniejszej sST. 
W celu zapewnienia stateczno ści nasypu i jego równomiernego osiadania nale Ŝy przestrzega ć zasad: 
.Korona nasypu nie jest podło Ŝem pod konstrukcj ę nawierzchni w rozumieniu Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych or az PN-S-02205:1998 i nie stosuj ą si ę do niej 
zasady podane w PN-S-02205:1998 dotycz ące ostatniej warstwy nasypu (20 cm). Podło Ŝem pod 
konstrukcj ę s ą zawsze warstwa mrozoochronna lub warstwa gruntu ni espoistego oraz stabilizacja 
cementem Rm = 5MPa stanowi ące ł ącznie podło Ŝe sztuczne 
.Grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by ć bezzwłocznie wbudowany w nasyp. In Ŝynier 
moŜe dopu ści ć czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zab ezpieczenia przed nadmiernym 
zawilgoceniem 
.Je Ŝeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wi ększe ni Ŝ 1:5 nale Ŝy dla 
zabezpieczenia przed zsuwaniem si ę nasypu, wykona ć w zboczu stopnie w spadku górnej powierzchni 
4% +,-1% i szeroko ści 1,0m; 
.Nasypy nale Ŝy wykonywa ć metod ą warstwow ą, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy 
powinny by ć wznoszone równomiernie na całej szeroko ści. 
 
.Grubo ść warstwy w stanie lu źnym powinna by ć odpowiednio dobrana w zale Ŝności od rodzaju gruntu i 
sprz ętu u Ŝywanego do zag ęszczenia. Przyst ąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu mo Ŝe 
nast ąpi ć dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania war stwy poprzedniej, 
.Grunty o ró Ŝnych wła ściwo ściach nale Ŝy układa ć w oddzielnych warstwach o jednakowej grubo ści na 
całej szeroko ści nasypu. Grunty spoiste nale Ŝy wbudowa ć w dolne, a grunty niespoiste w górne 
warstwy nasypu, 
.MoŜliwa do zaakceptowania jest tak Ŝe metoda sandwich (przemiennie warstwy gruntu spois tego i 
niespoistego), jednak Wykonawca przed jej zastosowa niem musi przedstawi ć sposób wbudowywania 
materiału (projekt nasypu i opis metody wykonania);  w tym przypadku grubo ść poszczególnych warstw 
moŜe by ć ró Ŝna i musi by ć okre ślona w projekcie 
 
.warstwy gruntu przepuszczalnego nale Ŝy układa ć poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego 
ze spadkiem górnej powierzchni około 4 %. Kiedy nas yp jest budowany w terenie płaskim spadek 
powinien by ć obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spad ek powinien by ć jednostronny, 
zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzch ni warstwy powinno uniemo Ŝliwia ć lokalne 
gromadzenie si ę wody. 
.Je Ŝeli w okresie zimowym nast ępuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzc hnia jest 
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczn e powinny by ć ukształtowane ku osi nasypu, a 
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni 
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni po ślizgu w gruncie tworz ącym 
nasyp. 
.Górne warstwy nasypów grubo ści 50cm nale Ŝy wykona ć z gruntu o wska źniku wodoprzepuszczalno ści 
nie mniejszym ni Ŝ 5,18m/dob ę i wska źniku ró Ŝnoziarnisto ści U . 
3,5. Ostatnie 10cm tej warstwy nale Ŝy wykona ć z gruntu spełniaj ącego warunek szczelno ści D15/d85 
. 5. 
 
.Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz n a terenach zalewowych dolne warstwy nasypu o 
grubo ści co najmniej 0,5 m powy Ŝej najwy Ŝszego poziomu wody, nale Ŝy wykona ć z gruntu 
przepuszczalnego (K10 . 8 m/dob ę).Styk dwóch przyległych cz ęści nasypu, zbudowany z ró Ŝnorodnych 
gruntów (styk nasypu starego z nowym) wykonywa ć ze stopniami o wysoko ści od 0,5 do 1,0 m i 
szeroko ści do 1,0 m ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  .1% w kierunku zgodnym z pochyleniem 
skarpy .Skarpy wysokich nasypów wykona ć schodkowo tj. co 6 m wykona ć taras szeroko ści 1,0 m o 
spadku 4%. 
 
5.1.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Nie zezwala si ę na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których sta n uniemo Ŝliwia osi ągni ęcie 
wymaganego wska źnika zag ęszczenia. Wykonywanie nasypów nale Ŝy przerwa ć, je Ŝeli wilgotno ść gruntu 
przekracza warto ść dopuszczaln ą, tzn. w> wopt z dopuszczaln ą tolerancj ą. 
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na s kutek nadmiernego zawilgocenia przed jej 
osuszeniem i powtórnym zag ęszczeniem nie wolno układa ć nast ępnej warstwy gruntu. 
W okresie deszczowym nie wolno zostawia ć nie zag ęszczonej warstwy do dnia nast ępnego. 
5. 2. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperat urze, przy której nie jest mo Ŝliwe osi ągni ęcie 
w nasypie wymaganego wska źnika zag ęszczenia gruntów. 
Nie wolno wbudowywa ć gruntów spoistych zamarzni ętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. W czasie du Ŝych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno by ć przerwane. Przed wznowieniem 
robót nale Ŝy usun ąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
JeŜeli warstwa niezag ęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie nale Ŝy jej przed rozmarzni ęciem 
zag ęszcza ć lub układa ć na niej nast ępnych warstw. 
 
5.3. Zag ęszczenie gruntu 
KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozło Ŝeniu powinna by ć zag ęszczona z zastosowaniem 
sprz ętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wys t ępuj ących warunków.Rozło Ŝone warstwy 
gruntu nale Ŝy zag ęszcza ć od kraw ędzi nasypu w kierunku jego osi .Grubo ść warstwy zag ęszczonej 
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powinna by ć ustalona z uwzgl ędnieniem współczynnika spulchnienia gruntu oraz zał oŜonej grubo ści 
warstwy po osi ągni ęciu wymaganego 
zag ęszczenia. Wykonawca powinien przeprowadzi ć próbne zag ęszczenie gruntów w celu okre ślenia 
grubo ści warstw i liczby przej ść sprz ętu zag ęszczaj ącego. Wła ściwe roboty mog ą by ć prowadzone 
dopiero po zatwierdzeniu wyników bada ń przez In Ŝyniera. 
 
W zale Ŝności od uziarnienia stosowanych materiałów, zag ęszczenie warstwy nale Ŝy okre śla ć za 
pomocą oznaczenia wska źnika zag ęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modu łu 
odkształcenia. 
Wskaźnik zag ęszczenia gruntów w nasypach okre ślony wg normy BN-88/8931-12 powinien na całej 
szeroko ści korpusu spełnia ć wymagania: 
warstwa nasypu do gł ęboko Ści 1,2 m od niwelety robót ziemnych: Is -≥1,0  
warstwy nasypu na gł ęboko ści od niwelety robót ziemnych poni Ŝej 1,2 m: Is. ≥ 0,97 ; 
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubo ści do 20cm powinna mie ć wska źnik zag ęszczenia Is  
≥0,95 . Z zag ęszczania gruntu na skarpach mo Ŝna zrezygnowa ć pod warunkiem układania warstw nasypu 
z poszerzeniem o co najmniej 0,50m, a nast ępnie zebrania tego nadkładu. Je Ŝeli badania kontrolne 
wykaŜą , Ŝe zag ęszczenie warstwy nie jest wystarczaj ące, to Wykonawca powinien spulchni ć warstw ę, 
doprowadzi ć grunt do wilgotno �ci optymalnej i powtórnie zag ęści ć. Je Ŝeli powtórne zag ęszczenie 
nie spowoduje uzyskania wymaganego wska źnika zag ęszczenia Wykonawca usunie warstw ę i wbuduje nowy 
materiał. 
 
5.6.1. WilgotnoS ć zag ęszczanego gruntu 
Wilgotno ść gruntu w czasie jego zag ęszczania powinna by ć równa wilgotno ści optymalnej, z 
tolerancj ą +10% i -20% jej warto �ci. 
JeŜeli wilgotno �ć naturalna gruntu jest ni Ŝsza od wilgotno �ci optymalnej, to wilgotno ść gruntu 
nale Ŝy zwi ększy ć przez dodanie wody. 
JeŜeli wilgotno ść gruntu jest wy Ŝsza od wilgotno �ci optymalnej, to gruntu nale Ŝy osuszy ć. Metody 
osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z In Ŝynierem. W przypadku u Ŝycia sprz ętu wibracyjnego zalecana 
jest wilgotno ść mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku próbny m. 
 
6. Kontrola jako ści Robót 
Ogólne zasady kontroli jako ści Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogóln e" pkt. 6. 
 
6.1. Zało Ŝenia ogólne 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzi ć systematycznie badania kontrolne i 
dostarcza ć kopie ich wyników do In Ŝyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykony wać w 
zakresie i z cz ęstotliwo ści ą gwarantuj ąc zachowanie wymaga ń dotycz ących jako ści robót i 
wymaganych niniejsz ą ST i PZJ. 
Wyniki bada ń i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót nale Ŝy wpisywa ć do: 
-dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
-protokołów odbiorów Robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu. 
Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów wykonanych robót ziemnych podano w SST D.02.01.01. 
6.2. Sprawdzenie wykonania nasypów 
W czasie kontroli szczególn ą uwag ę nale Ŝy zwróci ć na: 
a) badania przydatno ści gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowo ści wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zag ęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu 
 
6.2.1. Badania przydatno ści gruntów do budowy nasypów 
Badania gruntu z wykopu powinny by ć przeprowadzone na próbkach pobranych nie rzadziej ni Ŝ 1 raz 
na 300 m3 gruntu przeznaczonego do wbudowania z nas yp i w przypadkach w ątpliwych. Nale Ŝy 
okre śli ć: 
.skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
.wilgotno �ć naturaln ą, wg PN-B-04481, 
.wilgotno ść optymaln ą i maksymaln ą g ęsto ść obj ęto ściow ą szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481, 
.granic ę płynno �ci, wg PN-B-04481, 
.wska źnik filtracji wg BN-76/8950-03 dla gruntów przeznac zonych do wbudowania w grónš warstw ę 
nasypu grubo ści 50cm, 
.wska źnik ró Ŝnoziarnisto ści. 
6.2.2. Badania prawidłowo ści wykonania poszczególnych warstw 
Polegaj ą na sprawdzeniu: 
a)prawidłowo ści rozmieszczenia gruntów o ró Ŝnych wła ściwo ściach w nasypie, 
b)odwodnienia ka Ŝdej warstwy, 
c)grubo ści ka Ŝdej warstwy i jej wilgotno ści przy zag ęszczaniu, badania nale Ŝy prowadzi ć z 
cz ęstotliwo ści ą podan ą w ST D.02.01.01, 
d)nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
e)przestrzegania ogranicze ń dotycz ących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów . 
 
6.2.3. Badania zag ęszczenia nasypu 
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodno ści warto ści wska źnika zag ęszczenia Is 
z warto ściami 
okre ślonymi w pkt 5.3. 
Zagęszczenie nale Ŝy kontrolowa ć z cz ęstotliwo ści ą podan ą w ST D.02.01.01. 
Wyniki kontroli nale Ŝy wpisywa ć do dokumentów kontrolnych. Prawidłowo �ć zag ęszczenia konkretnej 
warstwy nasypu lub podło Ŝa pod nasypem powinna by ć potwierdzona przez In Ŝyniera wpisem w 
Dzienniku Budowy. 
6.2.4. Pomiary kształtu nasypu 
Obejmuj ą kontrol ę: 
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.prawidłowo ści wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodno ści w wymaganiami dotycz ącymi 
pochyle ń i dokładno ści wykonania skarp, 
 
.szeroko ści korony korpusu poprzez porównanie szeroko ści korony korpusu na poziomie wykonywanej 
warstwy gruntu z szeroko ści ą wynikaj ącą z wymiarów geometrycznych korpusu okre ślonych w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
6.3. Dokładno ść wykonania robót 
Dokładno ść wykonania robót podano w SST D.02.01.01. 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00. 00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostk ą obmiarow ą wykonanych Robót jest 1 m3 (metr sze ścienny) nasypu .  
wzmocnienia podło Ŝa. 
Obj ęto ść nasypów b ędzie mierzona w metrach sze ściennych na podstawie oblicze ń z zatwierdzonych 
przez In Ŝyniera przekrojów poprzecznych. 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00. 00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą i ST je Ŝeli wszystkie badania i 
pomiary 
wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
9. Podstawa płatno ści 
Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt . 
9. 
 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa 1 m3 nasypu obejmuje: 
 
�załadunek na środki transportu i transport z tymczasowego składow iska, 
�roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
�wykonanie odcinka próbnego, 
�doprowadzenie podło Ŝa nasypu do wymaganych parametrów, 
�wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z wykopu, 
�zag ęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST, 
�wyrównanie powierzchni nasypów z wyprofilowaniem sk arp zgodnie z Dokumentacj ą Projektow ą i SST, 
�koszt zabezpieczenia skarp wykopów przed rozmywanie m na czas prowadzenia wszystkich robót, do 
czasu zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw) 
�wykonanie pomiarów i bada ń, 
�wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a nast ępnie ich rozebranie, 
�koszt nadzoru geologicznego. 
�Zakup, dostarczenie i składowanie materiałów 
10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy 
1. 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre ślenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gr untów 
3. 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapila rno ści biernej 
4. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. W ymagania i badania 
5. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska źnika piaskowego 
7. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podło Ŝa przez obci ąŜenie płyt ą 
8. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wska źnika zag ęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
9. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybk iego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
10.Instrukcja bada ń podło Ŝa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Wa rszawa 1998. 
11.Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słaby m podło Ŝu z zastosowaniem geotekstyliów, 
IBDiM, 
Warszawa 1986. 
12.Rozporz ądzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim 
powinny odpowiada ć drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z d nia 14 maja 1999r. 
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D-04.01.01 
PROFILOWANIEI  ZAG ĘSZCZANIE  PODŁOśA 

 
1. WST ĘP 
1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotycz ące 
wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonywaniem profilowania i zag ęszczania podło Ŝa  ramach 
przebudowy  drogi dojazdowej do pół. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna (SST)  jest   stosowana  j ako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w  pk t, 1.1 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz ą zasad prowadzenia robót zwi ązanych z 
wykonaniem : 
-pod wykonanie nawierzchni Ŝwirowej  nawierzchni 
 Okre ślenia podstawowe s ą zgodne z obowi ązuj ącymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 1.5. 
2. materiały 

 Nie wyst ępuj ą. 
3. sprz ęt 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz ęt do wykonania robót 

 Wykonawca przyst ępuj ący do wykonania koryta i profilowania podło Ŝa powinien wykaza ć si ę 
moŜliwo ści ą korzystania z nast ępuj ącego sprz ętu: 

− �      równiarek lub spycharek uniwersalnych z uko śnie ustawianym lemieszem; In Ŝynier mo Ŝe 
dopuści ć wykonanie koryta i profilowanie podło Ŝa z zastosowaniem spycharki z lemieszem 
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− �      koparek z czerpakami profilowymi (przy wykony waniu w ąskich koryt), 

− �      walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wib racyjnych. 
 Stosowany sprz ęt nie mo Ŝe spowodowa ć niekorzystnego wpływu na wła ściwo ści gruntu podło Ŝa. 
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotycz ące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, D -04.02.02, D-04.03.01 
pkt 4. 
5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00. 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przyst ąpi ć do wykonania koryta oraz profilowania i zag ęszczenia podło Ŝa 
bezpo średnio przed rozpocz ęciem robót zwi ązanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze śniejsze 
przyst ąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zag ęszczania podło Ŝa ,jest mo Ŝliwe 
wył ącznie za zgod ą In Ŝyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zag ęszczonym podło Ŝu nie mo Ŝe odbywa ć si ę ruch 
budowlany, niezwi ązany bezpo średnio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny by ć 
wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki nale Ŝy ustawia ć w osi drogi i w rz ędach równoległych do osi drogi lub w 
inny sposób zaakceptowany przez In Ŝyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwia ć 
naci ągni ęcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odst ępach nie wi ększych ni Ŝ co 10 metrów. 
 Rodzaj sprz ętu, a w szczególno ści jego moc nale Ŝy dostosowa ć do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone s ą roboty i do trudno ści jego odspojenia.  
 Koryto mo Ŝna wykonywa ć r ęcznie, gdy jego szeroko ść nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o m ałym zakresie. Sposób wykonania musi by ć 
zaakceptowany przez In Ŝyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powini en by ć wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nas yp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane 
przez In Ŝyniera. 
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 Profilowanie i zag ęszczenie podło Ŝa nale Ŝy wykona ć zgodnie z zasadami okre ślonymi w pkt 
5.4. 
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło Ŝa 

 Przed przyst ąpieniem do profilowania podło Ŝe powinno by ć oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszcze ń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podło Ŝa nale Ŝy sprawdzi ć, czy istniej ące rz ędne terenu 
umoŜliwiaj ą uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz ędnych podło Ŝa. Zaleca si ę, aby rz ędne 
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze ni Ŝ projektowane rz ędne podło Ŝa. 
 Je Ŝeli powy Ŝszy warunek nie jest spełniony i wyst ępuj ą zani Ŝenia poziomu w podło Ŝu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien s pulchni ć podło Ŝe na gł ęboko ść zaakceptowan ą 
przez In Ŝyniera, dowie źć dodatkowy grunt spełniaj ący wymagania obowi ązuj ące dla górnej strefy 
korpusu, w ilo ści koniecznej do uzyskania wymaganych rz ędnych wysoko ściowych i zag ęści ć warstw ę 
do uzyskania warto ści wska źnika zag ęszczenia, okre ślonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podło Ŝa nale Ŝy stosowa ć równiarki. Ści ęty grunt powinien by ć wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany p rzez In Ŝyniera. 
 Bezpo średnio po profilowaniu podło Ŝa nale Ŝy przyst ąpi ć do jego zag ęszczania. Zag ęszczanie 
podło Ŝa nale Ŝy kontynuowa ć do osi ągni ęcia wska źnika zag ęszczenia nie mniejszego od podanego w 
tablicy 1. Wska źnik zag ęszczenia nale Ŝy okre śla ć zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne warto ści wska źnika zag ęszczenia podło Ŝa (I s) 

  Minimalna warto ść I s dla: 
Strefa Autostrad i 

dróg 
Innych dróg 

korpusu ekspresowych Ruch 
ci ęŜki 

i bardzo 
ci ęŜki 

Ruch 
mniejszy 
od ci ęŜkiego 

Górna warstwa o grubo ści 
20 cm 

1,03 1,00 1,00 

Na gł ęboko ści od 20 do 50 
cm od powierzchni podło Ŝa 

  
1,00 

  
1,00 

  
0,97 

  
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworz ący podło Ŝe uniemo Ŝliwia przeprowadzenie 
badania zag ęszczenia, kontrol ę zag ęszczenia nale Ŝy oprze ć na metodzie obci ąŜeń płytowych. Nale Ŝy 
okre śli ć pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podło Ŝa według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie pow inien przekracza ć 2,2. 
 Wilgotno ść gruntu podło Ŝa podczas zag ęszczania powinna by ć równa wilgotno ści optymalnej z 
tolerancj ą od -20% do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło Ŝa 

 Podło Ŝe (koryto) po wyprofilowaniu i zag ęszczeniu powinno by ć utrzymywane w dobrym stanie. 
 Je Ŝeli po wykonaniu robót zwi ązanych z profilowaniem i zag ęszczeniem podło Ŝa nast ąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst ąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczy ć podło Ŝe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez  rozło Ŝenie 
folii lub w inny sposób zaakceptowany przez In Ŝyniera. 
 Je Ŝeli wyprofilowane i zag ęszczone podło Ŝe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy mo Ŝna przyst ąpi ć dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podło Ŝa In Ŝynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonani e niezb ędnych 
napraw. Je Ŝeli zawilgocenie nast ąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napraw ę wykona on na 
własny koszt. 
6. kontrola jako ści robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne ” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 

 Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów dotycz ących cech geometrycznych i zag ęszczenia 
koryta i wyprofilowanego podło Ŝa podaje tablica 2. 

Tablica 2. Cz ęstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego pod ło Ŝa 

Lp.  Wyszczególnienie bada ń 
i pomiarów 

Minimalna cz ęstotliwo ść 
badań i pomiarów 

1 Szeroko ść koryta 10 razy na 1 km 

2 Równo ść podłu Ŝna co 20 m na ka Ŝdym pasie ruchu 

3 Równo ść poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *)  10 razy na 1 km 

5 Rz ędne wysoko ściowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej kraw ędziach 
dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 
m dla pozostałych dróg 
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6 
Ukształtowanie osi w 
planie *)  

co 25 m w osi jezdni i na jej kraw ędziach 
dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 
m dla pozostałych dróg 

7 
Zagęszczenie, 
wilgotno ść gruntu 
podło Ŝa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej ni Ŝ raz na 600 m 2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształ towania osi w planie 
nale Ŝy wykona ć w punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szeroko ść koryta (profilowanego podło Ŝa) 

 Szeroko ść koryta i profilowanego podło Ŝa nie mo Ŝe ró Ŝni ć si ę od szeroko ści projektowanej o 
wi ęcej ni Ŝ +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równo ść koryta (profilowanego podło Ŝa) 

 Nierówno ści podłu Ŝne koryta i profilowanego podło Ŝa nale Ŝy mierzy ć 4-metrow ą łat ą zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówno ści poprzeczne nale Ŝy mierzy ć 4-metrow ą łat ą. 
 Nierówno ści nie mog ą przekracza ć 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podło Ŝa powinny by ć zgodne z dokumentacj ą 
projektow ą z tolerancj ą ± 0,5%. 

6.2.5. Rz ędne wysoko ściowe 

 Ró Ŝnice pomi ędzy rz ędnymi wysoko ściowymi koryta lub wyprofilowanego podło Ŝa i rz ędnymi 
projektowanymi nie powinny przekracza ć +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie mo Ŝe by ć przesuni ęta w stosunku do osi projektowanej o wi ęcej ni Ŝ ± 3 cm 
dla autostrad i dróg ekspresowych lub wi ęcej ni Ŝ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zag ęszczenie koryta (profilowanego podło Ŝa) 

 Wska źnik zag ęszczenia koryta i wyprofilowanego podło Ŝa okre ślony wg BN-77/8931-12 [5] nie 
powinien by ć mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Je śli jako kryterium dobrego zag ęszczenia stosuje si ę porównanie warto ści modułów 
odkształcenia, to warto ść stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształce nia, okre ślonych 
zgodnie z norm ą BN-64/8931-02 [3] nie powinna by ć wi ększa od 2,2. 
 Wilgotno ść w czasie zag ęszczania nale Ŝy bada ć według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno ść gruntu 
podło Ŝa powinna by ć równa wilgotno ści optymalnej z tolerancj ą od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (pro filowanego podło Ŝa) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazuj ą wi ększe odchylenia cech geometrycznych od 
okre ślonych w punkcie 6.2 powinny by ć naprawione przez spulchnienie do gł ęboko ści co najmniej 10 
cm, wyrównanie i powtórne zag ęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia  wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00 .00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk ą obmiarow ą jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego podło Ŝa. 
8. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00 .00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow ą, SST i wymaganiami 
In Ŝyniera, je Ŝeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. podstawa płatno ści 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m 2 koryta obejmuje: 

− �      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− �      odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i r ozplantowaniem, 

− �      załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 
nasyp, 

− �      profilowanie dna koryta lub podło Ŝa, 

− �      zag ęszczenie, 
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− �      utrzymanie  podło Ŝa, 

− �      przeprowadzenie pomiarów i bada ń laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technic znej. 
10. przepisy zwi ązane 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek grun tu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozna czanie wilgotno ści 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modu łu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podło Ŝa przez obci ąŜenie płyt ą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ści nawierzchni 

planografem i łat ą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wska źnika zag ęszczenia gruntu 
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D – 10.07.01 
  

PRZEPUST   POD   KORON Ą   DROGI 
Z   RUR   POLIETYLENOWYCH   HDPE 

SPIS TREŚCI 
   
  

1. Wst ęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j (SST) 

Przedmiotem niniejszej SST s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem 
przepustu pod  przebudowan ą drog ą dojazdowej do pól. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokumen t Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
przepustu rurowego z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), budowanego pod koroną drogi. 
1.4. Określenia podstawowe 

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

1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 

1.4.3. Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się dobrą odpornością na 
działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczoną odpornością na benzynę. 

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu HDPE, którego zewnętrzna 
powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości i skoku zwoju dostosowanego do średnicy rury. 

1.4.5. Złączka do rur – element słuŜący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montaŜu przepustu. 

1.4.6. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch odcinków rur. 

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] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobatą 
techniczną IBDiM. 

2.2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 
– –        rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementy łączące rury, jak złączki, paski zaciskowe lub śruby, 

odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, 
– –        materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją projektową, np. mieszanka 

kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadająca wymaganiom PN-B-11111:1996 [7], o uziarnieniu 0÷20 mm lub 0÷31,5 mm, 
– –        ew. ława betonowa pod przepust lub jego część, zgodna z dokumentacją projektową, np. z betonu B 25, 
– –        materiał do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacją projektową, np. z: 

a) a)     brukowca, odpowiadającego wymaganiom SST D-06.01.01 [6], 
b) b)    betonowej kostki brukowej, odpowiadającej wymaganiom SST D-05.03.23a [5], 
c) c)     geosyntetyków (np. geowłóknin, geosiatek, geomat), odpowiadających wymaganiom aprobat technicznych i SST D-

06.01.01 [6]. 

2.2.3. Składowanie materiałów 

 Rury polietylenowe oraz złączki i paski zaciskowe naleŜy przechowywać tak, aby nie uległy mechanicznemu 
uszkodzeniu. 
 PodłoŜe, na którym składuje się rury, musi być równe, umoŜliwiające spoczywanie rury na karbach na całej długości rury. 
Rury moŜna składować warstwowo do wysokości max 3,2 m. Rury układane swobodnie zaleca się układać warstwami 



 27
prostopadłymi względem siebie. Układanie moŜna wykonywać z podpórkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegającymi 
przemieszczaniu rur. Kształt podpórek musi być taki, aby nie występował zbyt duŜy nacisk na sąsiednie warstwy rur, mogący 
spowodować ich uszkodzenie. Okres składowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczać 2 lat. 
 Składowanie innych materiałów powinno odpowiadać wymaganiom norm i OST wymienionych w punkcie 2.2.2. 
3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

   Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleŜności od potrzeb, powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.: 
– –        koparką chwytakową na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyŜki 0,4 m3, 
– –        ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym, 
– –        sprzętem transportowym, 
– –        sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami widłowymi (rozładunek moŜe teŜ być 

wykonywany ręcznie). 
Uwaga: W czasie rozładunku rur naleŜy zwracać uwagę, Ŝeby nie uszkodzić karbów, np. przez zbyt energiczne wyciąganie rur, co 
powoduje tarcie karbów o podłoŜe. 
 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjach producentów lub 
propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  

 Materiały sypkie i drobne przedmioty moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 Rury naleŜy ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością 
przesuwania się podczas transportu. Nie naleŜy dopuścić, aby więcej niŜ 1 m rury wystawało poza obrys środka transportowego. 
 Geosyntetyki naleŜy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, naświetleniem, chemikaliami, 
tłuszczami i przedmiotami mogącymi je przebić lub rozciąć. 
 Mieszankę betonową moŜna przewozić mieszalnikami samochodowymi, z czasem transportu nie dłuŜszym niŜ 90 min 
przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 min przy +30°C. 
5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 

 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i  SST.  
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.  1.     roboty przygotowawcze,  
2.  2.     wykonanie wykopów, np. pod ławę lub w korpusie istniejącej drogi, 
3.  3.     wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki), ew. z betonu pod przepustem 

lub jego częścią, 
4.  4.     ułoŜenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia kolejnych dwóch rur złączką, 
5.  5.     wykonanie zasypki przepustu, 
6.  6.     umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu, 
7.  7.     roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej,  SST lub wskazań InŜyniera: 
− −      ustalić lokalizację robót, 
− −      ew. ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
− −      usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 
− −      ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z InŜynierem, 
− −      ew. dokonać przełoŜenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji projektowej. 

Zaleca się korzystanie z ustaleń ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania robót przygotowawczych.  
5.4. Wykonanie wykopów 

 Wykonanie wykopów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Dobór sprzętu i metody wykonania naleŜy 
dostosować do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości transportu. 
 Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST 
 Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm. 
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5.5. Ława pod przepustem 

 W przypadku układania przepustu bezpośrednio na gruncie (np. piaszczystym), kształt podłoŜa powinien być 
wyprofilowany stosownie do kształtu spodu rury. 
 Jeśli grunt podłoŜa wymaga rozłoŜenia nacisku, to rury przepustu powinny być układane na zagęszczonej warstwie 
podsypki (ławie) o grubości ustalonej w dokumentacji projektowej, z mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0÷20 mm, 
bez zanieczyszczeń. W przypadku wykonywania robót w zimie, gdy dno wykopu jest przemarznięte, zaleca się ułoŜyć podsypkę w 
sposób przedstawiony na rysunku 6. 
 Podsypkę naleŜy zagęścić do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubości równej wysokości karbu powinna 
być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić. 
 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustem ławę betonową na całej długości lub na części (np. pod wlotem 
i wylotem), to powinna być wykonana z betonu B 25 i odpowiadać wymaganiom  SST. 
5.6. UłoŜenie rur przepustu na ławie 

 UłoŜenia rury na ławie naleŜy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu. 
 Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli moŜliwa jest dostawa rury o odpowiedniej długości, wynikająca z 
asortymentu produkcji i moŜliwości transportowych. W innych przypadkach, przepust złoŜony z dwóch lub większej liczby rur 
powinien mieć połączenia złączkami poszczególnych odcinków rur. 
 Łączenie dwóch odcinków rur polega na: 
– –        ułoŜeniu na ławie złączki, 
– –        połoŜeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur, 
– –        zamknięciu złączki, 
– –        załoŜeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich. 

Długość końcowego odcinka rury, mierzona w najkrótszym miejscu (patrz rys. 7) nie powinna być mniejsza od 1 m. 
W przypadku gdy przepust ułoŜono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków rur poza ławą, naleŜy sprawdzić 

skuteczność połączeń między rurami. 
Rurę przepustu po ułoŜeniu naleŜy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego połoŜenia w czasie 

zasypywania przepustu. MoŜna dokonać tego podsypką wspierającą (patrz rys. 8). 
Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy moŜna wykonać przed montaŜem przepustu lub teŜ na budowie po 

wykonaniu nasypu. 
5.7. Zasypka przepustu 

 Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu (patrz rys. 8) powinna być wykonana 
mieszanką kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie niejednorodności D5 lub piaskiem gruboziarnistym. 
 Zasypka powinna być wykonywana: 
– –        równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 
– –        warstwami o grubości maksimum 30 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia  ≥ 0,95 w strefie bezpośredniej przy 

rurze i  ≥ 0,98 w pozostałej strefie, 
– –        ze sprawdzaniem rzędnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego wypychania lub przemieszczania 

poziomego, 
– –        ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie przekraczała wielkości skoku 

karbu zewnętrznego rury. 
Jeśli grubość naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to cały materiał zasypowy powinien odpowiadać 

wymaganiom określonym dla zasypki grubości 30 cm. Pozostałą część nasypu moŜna wykonać z materiałów określonych w SST  
 

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu 

5.8.1. Rodzaje umocnień skarp 

 Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadać ustaleniom dokumentacji projektowej. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp moŜna wykonać z: 
– –        brukowca,  

5.8.3. Umocnienie skarpy brukowcem 

 Brukowiec i sposób wykonania umocnienia powinien odpowiadać wymaganiom SST . 
5.9. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych naleŜą prace 
związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
− −      odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń nawierzchni, chodników, krawęŜników itp., 
− −      niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia,  krzewów, ew. drzew, 
− −      roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
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– –      uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 

techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
– –      ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 
– –      sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót  podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość 

badań Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu 
robót z dokumentacją projektową 1 raz 

Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej 

2 Wykonanie wykopów BieŜąco Wg pktu 5 

3 Wykonanie fundamentu (ławy) 
przepustu BieŜąco Wg pktu 5 

4 UłoŜenie rur przepustu na ławie BieŜąco Wg pktu 5 

5 Zasypka przepustu BieŜąco Wg pktu 5 

6 Umocnienie skarp przy wlocie i 
wylocie przepustu BieŜąco Wg pktu 5 

7 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5 

 7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 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 ławy fundamentowej betonowej  
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniejszej SST. 
  

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” [1]  pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 
– –      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– –      oznakowanie robót, 
– –      przygotowanie podłoŜa, 
– –      dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– –      wykonanie przepustu z wykopem, ławą, betonową ,ułoŜeniem rur, zasypką, obrukowaniem  skarp  
– –      przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
– –      odwiezienie sprzętu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
− −      roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są 

usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
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− −      prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych, jak 

geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 
3. D-02.00.00 Roboty ziemne 
4. D-03.01.01 Przepusty pod koroną drogi 
5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i 

chodników 
6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków 

10.2. Normy 

7.  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 
mieszanka    

  
  

ZAŁĄCZNIKI 

  
ZAŁ ĄCZNIK 1 

  
RURY   POLIETYLENOWE 

  
1.1. 1.1.    Charakterystyka rur polietylenowych HDPE 

Rury do przepustów wykonane są z wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE, wysokiej gęstości, charakteryzującego 
się dobrą odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych i ograniczoną odpornością na benzynę. Materiał jest palny, a 
zapłon następuje przy bezpośrednim, długotrwałym zetknięciu z otwartym ogniem. Skrót HDPE oznacza „high-density 
polyethylene”, tj. polietylen wysokiej gęstości. 

Powierzchnia wewnętrzna rury jest gładka, a powierzchnia zewnętrzna jest wykształcona w formie spiralnego karbu o 
wielkości i skoku zwoju zaleŜnego od średnicy rury, zwiększającego się ze wzrostem średnicy (rys. 1). 

Karbowanie rury zaprojektowano w sposób umoŜliwiający uzyskanie jak największej wytrzymałości rur na ściskanie, w 
połączeniu z małą masą materiału. Spiralny kształt karbowania pozwala na optymalny rozkład napręŜeń w rurze oraz umoŜliwia 
dobre wypełnienie cząstkami gruntu przestrzeni między karbami. Wytrzymałość na ściskanie rury, określona na podstawie metody 
napręŜeń pierścieniowych wynosi zwykle minimum  8 kPa.  

Rura, jako konstrukcja podatna, współpracując z otaczającą zasypką, wykorzystuje zjawisko przesklepienia obciąŜeń 
powodując, w zaleŜności od wysokości naziomu, przenoszenie przez rurę około 30% obciąŜeń zewnętrznych, a pozostałą część 
obciąŜeń – przez otaczający grunt. 

Długość wytwarzanych odcinków rur określa producent (zwykle 2÷12 m). Odcinki poszczególnych rur moŜna łączyć za 
pomocą elementów w formie złączek i opasek zaciskowych lub śrub, z tym Ŝe istnieją róŜne rodzaje złączek: plastikowe z karbami, 
metalowe jednodzielne lub dwudzielne, w zaleŜności od stosowanej średnicy rury (rys. 2). 

Przykładowy asortyment produkowanych rur polietylenowych spiralnie karbowanych przedstawiono w tablicy 1.1, a 
najmniejsze średnice przepustów pod koroną drogi – w tablicy 1.2. 

Tablica 1.1. Przykładowy asortyment produkowanych rur polietylenowych spiralnie karbowanych (wg danych producenta) 

Średnica rury, mm Odstęp karbów, Masa rury, 
Lp. 

nominalna zewnętrzna mm kg/m 

1 400 485,8 70,0 9,6 

2 500 621,0 87,5 15,8 

3 600 728,4 105,0 21,3 

4 800 970,4 140,0 36,9 

5 1000 1222,7 175,0 57,5 

  
Tablica 1.2. Najmniejsze średnice przepustów pod koroną drogi  (Wg rozporządzenia MTiGM z 30.05.2000, Dz.U. nr 63, poz. 

735) 

Najmniejsza średnica przepustu (wewnętrzna) 
w mm, przy długości przepustu Lp. Klasa drogi 
< 10 m ≥ 10 m 

1 A, S - 1000 

2 GP, G, Z 800 800 

3 L, D 600 800 
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1.2. Zalety rur polietylenowych 

 Przepusty z rur polietylenowych HDPE mają następujące, pozytywne cechy: 
– –        montaŜ rur przepustu moŜe być dokonany ręcznie, bez uŜycia cięŜszego sprzętu mechanicznego, 
– –        sposób montaŜu rur minimalizuje okres czasu potrzebny do budowy obiektu, 
– –        rury polietylenowe nie wymagają ścianek czołowych przepustu, gdyŜ zwykle dostosowuje się je do pochylenia skarp 

nasypu, przez przycięcie, 
– –        przepust z rur polietylenowych jest odporny na działanie agresywnych związków chemicznych; nie wymaga robót 

izolacyjnych, 
– –        montaŜ przepustu moŜna wykonywać w ujemnych temperaturach otoczenia, 
– –        istnieje łatwość czyszczenia przepustu: wodą w okresie letnim lub parą wodną 105°C w okresie zimowym. 
  
ZAŁ ĄCZNIK 2 

  
ELEMENTY   WYKONANIA   PRZEPUSTU 

  
2.1. Nadsypka nad przepustem 

 Grubość nadsypki nad przepustem uzaleŜniona jest od średnicy rury i obciąŜenia. Minimalna grubość nadsypki, łącznie z 
warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni, dla rur o średnicy 600 ÷ 1000 mm, powinna wynosić od 0,5 średnicy rury do max. 12 m. 
W przypadku gdy warstwy konstrukcyjne nawierzchni są grubsze niŜ zalecana minimalna nadsypka, to jej grubość nad rurą 
powinna wynosić minimum 0,10 ÷ 0,15 m, mierząc od karbu rury do spodu nawierzchni. 
 Inne maksymalne i minimalne grubości zasypki dopuszcza się pod warunkiem wykazania obliczeniowo, Ŝe nie zostanie 
przekroczona dopuszczalna deformacja rury. 

2.2. Posadowienie przepustu 

 Przepust moŜna wykonać na gruncie dowolnego typu, przy spełnieniu odpowiednich wymagań dostosowujących do 
nośności podłoŜa. 
 W przypadku posadowienia przepustu na plastycznym podłoŜu gliniastym lub namułach naleŜy wykonać warstwę 
odcinającą, np. z geowłókniny o wytrzymałości na rozrywanie min. 7 kPa (rys. 5). 
 W przypadku gruntu wysadzinowego podsypkę wykonuje się z pospółki o maksymalnej średnicy ziaren 20 mm; grubość 
warstwy minimum 15 cm, a w miejscu spodziewanej złączki min. 10 cm. Zaleca się, aby podsypkę ułoŜyć wówczas w kierunku 
podłuŜnym i poprzecznym, zgodnie z rysunkiem 6. Podobną konstrukcję podsypki zaleca się wykonywać na przemarzniętym dnie 
wykopu w okresie zimowym. 
 Alternatywnie moŜna wykonać na części (np. na obrukowanym wlocie i wylocie) przepustu lub pod całym przepustem 
ławę betonową (rys. 10). 

2.3. UłoŜenie przepustu z rur 

 Długość przepustu powinna być dostosowana do poziomu jego ułoŜenia, kąta przecięcia przepustu z osią drogi i 
zakończenia zaleŜnego od ścięcia końca zgodnego z pochyleniem skarpy nasypu (ew. bez ścięcia). 
 Łączenie dwóch odcinków rur dokonuje się złączką zaciskową (rys. 2 i 3), której końce następnie dociska się paskami lub 
śrubami (rys. 4) zaciskowymi. Długość końcowego, skrajnego odcinka rury nie powinna być mniejsza od 1 m (rys. 7). 

2.4. Zasypka przepustu 

 Przepust jednorurowy powinien mieć zasypkę z gruntu przepuszczalnego, wykonaną wg rysunku 8, a dwururowy wg rys. 
9. 
 Pozostałą część nasypu nad przepustem naleŜy wykonać według zasad określonych dla gruntów nasypowych. 

2.5. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie 

 Ze względów wytrzymałościowych rur, wlot lub wylot przepustu nie wymaga specjalnych umocnień. Nie ma potrzeby 
wykonywania ścianek czołowych przy przepuście. Umocnienie wlotu lub wylotu moŜna rozwaŜać do ochrony skarp przed wodą, 
dla przepustów o średnicy większej od 30 cm, zwłaszcza przy wlocie zatopionym. 
 Przykładowy sposób umocnienia skarpy betonową kostką brukową lub elementami kamiennymi przedstawiono na 
rysunku 10. 
  
ZAŁ ĄCZNIK 3 
  

RYSUNKI 
(wg producenta rur) 

  
Rys. 1. Karby na rurze polietylenowej 
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Rys. 2. Przykład złączki zaciskowej do połączenia dwóch rur polietylenowych 

a) Widok górnej części złączki dwudzielnej, b) Przekrój poprzeczny złączki dwudzielnej,  
c) Przekrój poprzeczny złączki jednodzielnej (Uwaga: Producent dostarcza równieŜ inne typy złączek) 

 
  

Rys. 3. Dwa odcinki rur połączone złączką zaciskową z blachy stalowej grubości 3 mm ocynkowanej galwanicznie (Istnieją 
równieŜ złączki plastikowe) 

 
  

Rys. 4. Śruba zaciskowa na złączce metalowej łączącej dwa odcinki rur (Istnieją równieŜ złączki plastikowe) 
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Rys. 5. UłoŜenie rur przepustu na słabym gruncie 

 
  

Rys. 6. Sposób wykonania podsypki pod przepustem, posadawianym na gruncie wysadzinowym 

 
  

Rys. 7. Końcowy, skrajny odcinek rury nie powinien być krótszy od 1 m 
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Rys. 8. Zasypka nad przepustem jednorurowym 

 
  
  

Rys. 10. Przykład umocnienia skarpy przy wlocie przepustu za pomocą drobnowymiarowych elementów z betonowej kostki 
brukowej lub kamienia 
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D - 05.01.03 
  

NAWIERZCHNIA  śWIROWA  
  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni Ŝwirowej  przy wykonaniu nawierzchni Ŝwirowej do pól. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni Ŝwirowej. 
 Nawierzchnię Ŝwirową moŜna wykonywać na drogach obciąŜonych ruchem bardzo lekkim i lekkim. 
 Najkorzystniej jest wykonywać ją w okolicach obfitujących w kruszywa naturalne. 
 Nawierzchnię Ŝwirową moŜna wykonywać jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i układać na: 
−       podłoŜu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo, 
−       podłoŜu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiołami lotnymi z węgla brunatnego lub cementem, w przypadku gdy jest to grunt 

nieprzepuszczalny - jednowarstwowo, 
−       warstwie odsączającej, w przypadku gdy podłoŜem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze względu na pylenie, 
nierówności, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub Ŝwirowa. 

1.4.2. Nawierzchnia Ŝwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki 
Ŝwirowej bez uŜycia lepiszcza czy spoiwa. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Materiały do nawierzchni Ŝwirowych 

 Mieszanka Ŝwirowa powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna  mieścić się w granicach krzywych 
obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Skład ramowy uziarnienia podano w tablicy 1. 
 Kruszywo naturalne uŜyte do mieszanki Ŝwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a ponadto 
wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki o uziarnieniu: 
od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40, 
od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 
  
 

Tablica 1. Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki Ŝwirowej 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 
Wymiary przechodzi przez sito,  % wag. 

oczek 
kwadratowych 

sita 

nawierzchnia jednowarstwowa lub 
warstwa górna nawierzchni 

dwuwarstwowej 

warstwa dolna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

mm a1 b1 a b 

50 - - - 100 

20 - - 100 67 

12 - 92 88 54 

4 86 64 65 30 

2 68 47 49 19 

0,5 44 26 28 11 

0,075 15 8 12 3 
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek Ŝwirowych 
  

 3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni Ŝwirowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni Ŝwirowej powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
−       koparek i ładowarek do odspajania i wydobywania gruntu, 
−       spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozkładania, profilowania, 
−       sprzętu rolniczego (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki 

optymalnej, 
−       przewoźnych zbiorników na wodę do zwilŜania mieszanki optymalnej, wyposaŜonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego 

dozowania wody, 
−       walców statycznych trójkołowych lub dwukołowych, lekkich i średnich, 
−       walców wibracyjnych. 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 
rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe gruntowe pod nawierzchnię Ŝwirową powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
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 PodłoŜe powinno być odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ułoŜenie warstwy odsączającej z piasku o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności większym od 8 m/dobę, według zasad określonych w SST D-04.02.01 „Warstwy odsączające i odcinające”. 
 Zamiast warstwy odsączającej podłoŜe gruntowe moŜna ulepszyć stabilizując je wapnem, cementem lub popiołami lotnymi z węgla 
brunatnego według zasad określonych w SST D-04.05.00 „Podbudowy i ulepszone podłoŜa z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi”. 
 Grubość warstwy ulepszonego podłoŜa, jeŜeli nie została określona w dokumentacji projektowej, powinna wynosić 15 cm, a jej spadek 
poprzeczny od 4 do 5%. 

5.3. Wykonanie nawierzchni Ŝwirowej 

5.3.1. Projektowanie składu mieszanki Ŝwirowej 
 Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 
a) a)     wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki Ŝwirowej, wg wymagań p. 2.2, 
b) b)    wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2, 
c) c)     wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie z normą PN-B-04481 [1]. 

5.3.2. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki Ŝwirowej 

 Mieszanka Ŝwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki. Grubość rozłoŜonej warstwy 
mieszanki powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj.: 
a) a)     dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłoŜu ulepszonym) od 8 do 12 cm, 
b) b)    dla kaŜdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoŜy gruntowym lub warstwie odsączającej) od 10 do 20 cm. 
 Mieszanka po rozłoŜeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju 
daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej osi. 
Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpocząć od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo 
nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a 
w przypadku gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niŜ 0,98 zagęszczenia maksymalnego, 
określonego według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 
 Wilgotność mieszanki Ŝwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność 
mieszanki jest wyŜsza o więcej niŜ 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę naleŜy osuszyć w sposób zaakceptowany przez InŜyniera, a w 
przypadku gdy jest niŜsza o więcej niŜ 2% - zwilŜyć określoną ilością wody. Wilgotność moŜna badać dowolną metodą (zaleca się piknometr 
polowy lub powietrzny). 
 JeŜeli nawierzchnię Ŝwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to kaŜda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymogów jak wyŜej. 

5.4. Utrzymanie nawierzchni Ŝwirowej 

 Nawierzchnia Ŝwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni naleŜy 
dbać, aby była ona stale wilgotna, zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. 
 Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeŜdŜana (dogęszczana) przez samochody na całej jej szerokości, w okresie 2 tygodni, w 
związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na róŜne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw. 
 Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą 
oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć zapobiega powstawaniu wybojów. JeŜeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone 
miejsca naleŜy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeŜej mieszanki Ŝwirowej, wyprofilować i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym 
ubijakiem. 

6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki Ŝwirowej i 
przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni Ŝwirowej 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni Ŝwirowej  podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Ukształtowanie osi w planie  
co 100 m oraz w punktach głównych łuków 
poziomych 

2 Rzędne wysokościowe co 100 m 
3 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 
4 Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 

5 Spadki poprzeczne 
10 pomiarów na 1 km oraz w punktach głównych 
łuków poziomych 

6 Szerokość  10 pomiarów  na 1 km 
7 Grubość 10 pomiarów  na 1 km 
8 Zagęszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni 

6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni 

 Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.3.3. Rzędne wysokościowe  
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 Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niŜ +1 cm i -3 cm. 

6.3.4. Równość nawierzchni 

 Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [5]. Nierówności poprzeczne 
naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm. 

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni 

 Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.6. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ -5 cm i +10 cm. 

6.3.7. Grubość warstw 

 Grubość warstw naleŜy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od 
projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

6.4. Sprawdzenie odwodnienia 

 Sprawdzenie odwodnienia naleŜy przeprowadzać na podstawie oceny wizualnej oraz pomiarów wykonanych co najmniej w 10 
punktach na 1 km i porównaniu zgodności wykonanych elementów odwodnienia z dokumentacją projektową. 
 Pochylenie niwelety dna rowów naleŜy sprawdzać co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadków od spadków 
projektowanych nie powinno być większe niŜ             ± 0,1%, przy zachowaniu zgodności z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 

6.5. Zagęszczenie nawierzchni 

 Zagęszczenie nawierzchni naleŜy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym, Ŝe maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca 
na jedno badanie powinna wynosić 400 m2. Kontrolę zagęszczenia nawierzchni moŜna wykonywać dowolną metodą. 

7. obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni Ŝwirowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli 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 1 m2 nawierzchni Ŝwirowej obejmuje: 
-          opracowanie składu mieszanki na  nawierzchnię Ŝwirową. 
−       prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
−       oznakowanie robót, 
−       spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoŜa gruntowego lub warstwy odsączającej, 
−       dostarczenie materiałów, 
−       dostarczenie i wbudowanie mieszanki  Ŝwirowej, 
−       wyrównanie do wymaganego profilu, 
−       zagęszczenie poszczególnych warstw, 
−       przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. przepisy związane 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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D - 06.01.01 
 

ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 
MECHANICZNE  PLANTOWANIE POWIERZCHNI GRUNTU RODZIMEGO NA  POBOCZACH I  SKARPACH 

 
1. WST ĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji t echnicznej (SST) s ą wymagania dotycz ące 
wykonania i odbioru robót zwi ązanych z przebudow ą drogi dojazdowej do pól. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest sto sowana  jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymien ionych w  pkt, 1 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specy fi kacji dotycz ą prowadzenia robót zwi ązanych 
 Z przebudow ą drogi dojazdowej do pół: 
-mechaniczne  plantowanie powierzchni gruntu rodzim ego na  poboczach i skarpach.  
1.4. Okre ślenia podstawowe 

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wod ę. 

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro ślinna zawieraj ąca co najmniej 2% cz ęści organicznych. 

1.4.3. Brukowiec - kamie ń narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w k ształcie 
nieregularnym i zaokr ąglonych kraw ędziach. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

 Ogólne wymagania dotycz ące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogóln e” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, poda no w  ST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy plantowaniu skarp i p obocza 

− -      grunt rodzimy 
 

3. SPRZ ĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprz ęt do wykonania robót 

 Wykonawca przyst ępuj ący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego  powinien wykaza ć 
si ę moŜliwo ści ą korzystania z nast ępuj ącego sprz ętu: 

− -      równiarek, 

− -      ew. walców gładkich, Ŝebrowanych lub ryflowanych, 

− -      ubijaków o r ęcznym prowadzeniu, 

− -      wibratorów samobie Ŝnych, 

− -      płyt ubijaj ących, 

− -      ew. sprz ętu do podwieszania i podci ągania, 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

 Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania o gólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport ziemi 

 Ziemi ę moŜna przewozi ć dowolnymi środkami transportu . 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.0 0.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

 Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne ” pkt 6. 
6.2. Kontrola jako ści . 

 Kontrola polega na ocenie wizualnej jako ści wykonanych robót i ich zgodno ści z SST. 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostk ą obmiarow ą jest: 

− -      m 2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów . 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00. 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami 
In Ŝyniera, je Ŝeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toler ancji wg pktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m 2 : 

− -      roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

− -      dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

− -      ew. piel ęgnacja spoin, 

− -      uporz ądkowanie terenu, 

− -      przeprowadzenie bada ń i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
10.1. Normy 

  1.   PN-B-
11104:1960 

Materiały kamienne. Brukowiec 

  2.   PN-B-
11111:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzch ni 
drogowych. świr i mieszanka 

  3.   PN-B-
11113:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzch ni 
drogowych. Piasek 

  4.   PN-B-
12074:1998 

Urz ądzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie  
powierzchni biowłóknin ą. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

  5.   PN-B-
12099:1997 

Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody  bada ń 

  6.   PN-B-
14501:1990 

Zaprawy budowlane zwykłe 

  7.   PN-B-
19701:1997 

Cement. Cement powszechnego u Ŝytku. Skład, wymagania  i 
ocena zgodno ści 

  8.   PN-P-
85012:1992 

Wyroby powro źnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn 
rolniczych 

  9.   PN-R-
65023:1999 

Materiał siewny. Nasiona ro ślin rolniczych 

10.   PN-S-
02205:1998 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan ia 

11.   PN-S-
96035:1997 

Drogi samochodowe. Popioły lotne 

12.   BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
13.   BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch ni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Kraw ęŜniki 
i obrze Ŝa chodnikowe 

10.2. Inne materiały 

14.14.   Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
15.15.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emuls je asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - 

zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999. 
  


