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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D-M 00.00.00 

Wymagania ogólne 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

1.1.1.Specyfikacja techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania ogólne odnosi się do 
wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót , które zostaną wykonane w ramach Remontu 
nawierzchni żwirowej drogi gminnej Szurpiły – Targowisko – 
Czajewszczyzna (Góra Zamkowa) – trasy turystycznej) 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót ujętych w poniższych grupach klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień 
obejmuja-cych poniższe szczegółowe specyfikacje techniczne. 
 

• D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 10-13 
• D.01.02.01. Usunięcie drzew i krzaków 14-16 
• D.02.00.01. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 17-23 
• D.02.02.01. Wykopy w gruncie kat.I-IV 24-27 
• D.02.03.01. Wykonanie nasypów 28-36 
• D.05.01.03. Korytowanie 37-43 
• D.05.01.03. Nawierzchnia żwirowa 44-50 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następu-jąco: 

1.4.0. Wspólny Słownik Zamówień – przyjęta systematyka podziału robót budowlanych  
z   podziałem na grupy , klasy i kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z 
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 
z 16.12.2002, z późn. zm.), zwanym dalej "Wspólnym Słownikiem Zamówień". 
1.4.1. Pas drogowy – pas terenu , na którym znajduje się jezdnia z poboczami tworząca 
koronę drogi, skarpy wykopów i nasypów , rowy , ścieki i inne urządzenia 
odwadniające, zjazdy na szlaki zrywkowe i składnice przyzrębowe oraz pola widoczności 
na łukach i skrzyżowaniach. Pas drogowy ulega wylesieniu na okres budowy drogi na 
całej szerokości. 

1.4.2. Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. Jezdnia i pas 
drogowy drogi  

1.4.3. Korona drogi – jezdnia z mijankami oraz poboczami 
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1.4.4. Mijanka – poszerzenie jezdni o określonej odpowiedniej szerokości i długości , 
służące wymijaniu się dwóch pojazdów na drodze jednopasmowej. 

1.4.5. Skrzyżowanie – przecięcie , połączenie lub rozwidlenie dróg, łącznie                      
z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub 
rozwidlenia. 

1.4.6. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym przeznaczona do 
przeprowadzenia cieków przez korpus drogi. 

1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 

 

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowią-cy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń              
i okoliczności za-chodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne                   
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektor Nadzoru. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                     
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i SST. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: - Zamawiającego, sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczen w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 
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za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określony-mi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione                
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora Nadzoru. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.     
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Z uwagi na specyfikę 
miejsca wykonywania prac budowlanych narzuca się na Wykonawcę 
obowiązek używania maszyn budowlanych o takich gabarytach, które nie 
powodują zniszczeń w otaczającym krajobrazie. Dotyczy to szczególnie 
odcinka przy Zamkowej Górze.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przerwania prac budowlanych  
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w przypadku nie dostosowania się Wykonawcy do w/w wymagań. 
  

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                   
z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                           
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

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

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, zalecenia podane w aprobatach technicznych albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
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zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.6. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiające-go i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika 
budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika               
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w  robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
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dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 

i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                   

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 
tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym               
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                    
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.              
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 



Remont nawierzchni żwirowej drogi gminnej Szurpiły – Targowisko – Czajewszczyzna (Góra Zamkowa) – trasy 
turystycznej)  

 

8 
 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy robót. 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                     

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na pi-śmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
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pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne), 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z SST, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z SST 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu               
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 "Odbiór końcowy robót'. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę ob. miarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D-01.01.00 

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych - odtworzenia (wyznaczenia) trasy               
i punktów wysokościowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, 
które zostaną wykonane w ramach Remont nawierzchni żwirowej drogi 
gminnej Szurpiły – Targowisko – Czajewszczyzna (Góra Zamkowa) – trasy 
turystycznej) mające na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej              
i usytuowania  punktów wysokościowych zgodnie z dokumentacją projektową . 

1.3.1.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem  (wyznaczeniem) 
trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów 
głównych osi trasy i punktów wysokościowych ; 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami ułatwiającymi wytyczenie 
geometrycznych elementów drogi , przepustów . 

• zastabilizowaniem punktów w sposób trwały, ochrona ich przez 
zniszczeniem   oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 
ewentualne odtworzenie. 

• wyznaczenie położenia projektowanych przepustów drogowych 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 
Z uwagi na położenie trasy w zwartym kompleksie leśnym , oraz wynikająca z 
tego niedostępność punktów  wierzchołkowych trasy, jako punkty główne trasy 
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należy traktować początki i środki projektowanych łuków poziomych oraz główne 
punkty pomiarowe załączone w zestawieniu w projekcie wykonawczym.  

1.4.2 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W trakcie robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu 
drogowego i osób trzecich w obrębie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania, 
urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających na przekazanym placu budowy. 

2. MATERIAŁY 

Sposób odtworzenia trasy i wyznaczenia punktów wysokościowych wynika              
z charakteru prowadzonych robót i polega na ich wyznaczeniu na szpilkach 
metalowych lub palikach drewnianych. Do stabilizacji pozostałych punktów należy 
stosować paliki drewniane o długości ok. 0,30 m i średnicy 0,05 - 0,08 m. Świadki 
wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość ok. 0.5 m i przekrój 
prostokątny lub okrągły. 

3. SPRZĘT 

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
odpowiedni sprzęt geodezyjny: 

 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe. 

 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

Nie występuje. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ustalenia ogólne 

Z uwagi na charakter projektowanych robót odtworzenie trasy polegać będzie na 
wytyczeniu punktów głównych łuków poziomych lokalizacji składnico-mijanek                 
i przepustów drogowych.. 
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Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa 
niezgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, SST oraz zmianami 
wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru                  
o jakichkolwiek błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) 
reperów roboczych. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w 
dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli 
Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych 
określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inspektora 
Nadzoru. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy   nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie 
tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych. 

Punkty główne do tyczenia określono w sposób bezwzględny poprzez 
określenie ich współrzędnych . 

Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 
wzdłuż osi trasy drogowej w oparciu o bazę 22 punktów wysokościowych określonych 
w osi drogi na bolcach stalowych f16mm. Z uwagi na lokalizacje punktów 
wysokościowych w granicach robót ziemnych Wykonawca powinien założyć własne 
punkty wysokościowe ( repery robocze) poza obszarem robót ziemnych. Maksymalna 
odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 m. 
Usytuowanie reperów roboczych na długości trasy zostało przedstawione na palnie 
sytuacyjnym . 

Wykonawca może zagęścić sieć reperów roboczych dowiązując się do 
podanych np. metodą niwelacji dwukrotnej. 

5.3. Wyznaczenie osi trasy. 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową . 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 

pośrednich nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne 
wytyczonej osi   trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe 
niż 5cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie 
należy użyć odpowiednich pali drewnianych lub rur metalowych. wyniesionych poza 
obręb robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem 
(wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych 
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zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem    (wyznaczeniem) 
trasy w terenie jest 1 km trasy drogowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następu-je 
na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową. 

10. RZEPISY ZWIĄZANE. 

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji GUGiK 

Warszawa1979 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma , 

GUGiK 1978 Instrukcja techniczna G-1. Wysokościowa osnowa geodezyjna , 

GUGiK 1983 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe , 

GUGiK 1979. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne , GUGiK 1983. 

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne , GUGiK 1983 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D.01.02.01. 

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW. 

WSTĘP. 

Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem    niniejszej    specyfikacji   są  wymagania dotyczące 
wykonania robót przygotowawczych- usuwanie drzew i krzaków w obrębie robót 
drogowych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót które 
zostaną wykonane w ramach Remontu nawierzchni żwirowej drogi gminnej 
Szurpiły – Targowisko – Czajewszczyzna (Góra Zamkowa) – trasy 
turystycznej) i obejmują   wszystkie   czynności związane z usuwaniem karczy 
drzew z pasa robót ziemnych wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami oraz z definicjami w SST D. 00. 00. 00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, oraz   za   ich 
zgodność z dokumentacją projektową, i z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00. 

2.0.MATERIAŁY 
Nie występują. 

3.0.SPRZĘT 
Sprzęt do karczowania powinien zapewnić bezpieczne i efektywne usuwanie 

karczy drzew w ramach robót przygotowawczych i powinien być uzgodniony                   
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych i bezpieczeństwa robót zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Do wykonywania robót 
związanych z usunięciem drzew należy stosować: -piły mechaniczne, -spycharki, - 
koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych                
z wyrębem drzew. – samochody do wywozu  karczy. Wszystkie maszyny powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

4.0.TRANSPORT 
Karpina oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
szosie , wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. 

5.0.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Roboty przygotowawcze wg niniejszej specyfikacji obejmują wykarczowanie pni 
drzew ,wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza plac budowy, na wskazane miejsce 
,zasypanie dołów sięgających poniżej poziomu projektowanych robót ziemnych oraz 
ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych ,w miejscach dokopów i 
innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony 
z drzew. 

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do 
wbudowania w nasypy ,teren należy całkowicie oczyścić z roślinności wykarczować 
pnie i usunąć korzenie tak aby wykluczyć występowanie części roślinnych w gruntach 
wbudowanych w nasypy. 

W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby żadne części  
roślinności 

nie znajdowały się na głębokości do 60cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp 
nasypu. 

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia , 
powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, 
która ma być zachowana , zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 
powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy ,w sposób zaakceptowany przez 
odpowiednie władze. 

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być 
wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone ,zgodnie                 
z wymaganiami zawartymi w PN-S-02205 (1). 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo  zabezpieczyć przed  
gromadzeniem się w nich wody. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
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roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu 
wypełniającego doły powinno   spełniać   odpowiednie   wymagania określone              
w SST.D-03.00.00. „Roboty ziemne”. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest: dla drzew – 
sztuka, dla krzaków i poszycia – 1ha 

Obmiar powinien być dokonany na budowie w obecności Inspektora Nadzoru. 
Obmiar wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót nie wykazanych                  
w dokumentacji projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia 
Inspektora Nadzoru nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót związanych z usunięciem drzew dokonuje Inspektor Nadzoru, po 

zgłoszeniu robót przez Wykonawcę. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym                
z Inspektorem Nadzoru. 

9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg p.7. 

zgodnie z obmiarem ,po odbiorze robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

- Wykarczowanie karczy drzew 
- Usuniecie krzaków i poszycia obszaru robót ziemnych 
- wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy na  wskazane miejsce, 
- zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po 

wykarczowaniu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. BN-72/8932-01 "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne" 
2. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg 

szybkiego ruchu, IBD i M, Warszawa 1978 
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OBOTY ZIEMNE . WYMAGANIA OGÓLNE 

D.02.00.01 

1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, 
które zo-staną wykonane w ramach „Remont nawierzchni żwirowej drogi 
gminnej Szurpiły – Targowisko – Czajewszczyzna (Góra Zamkowa) – trasy 
turystycznej)mające na celu określenie zasad prowadzenia robót związanych                  
z wykonaniem wykopów pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z odwiezieniem 
urobku  na odkład. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo 
rozdrobnionych odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i 
odwodnienia. 

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

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

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. Nasyp 
średni -nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

 

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

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

1.4.12.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie 
pasa robót drogowych. 

1.4.13.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza 
pasem robót drogowych. 

1.4.14.Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do 
budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

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

Is=rd/rds 

gdzie: 

rd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
rds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca 
do oceny zagęsz-czenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą 
BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 
1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 
U= d60 / d10 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
1.4.17: Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 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. 

2.0 MATERIAŁY (GRUNTY) 

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. Podział gruntów 

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności 
ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości 
gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz współczynników 
spulchnienia. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST 
D-02.03.01, pkt 2. 
Grunty uzyskane z wykopów z uwagi na znaczne zanieczyszczenia organiczne , 
wysadzinowy charakter ,oraz założony technologicznie wykop łacznie z warstwą 
humusu nie nadają się do wbudowania w nasypy, 

3. SPRZĘT 
3.I. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 3. 

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

odspajania i wydobywania koparki, ładowarki, itp.), 
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, 

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.), 
sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

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 gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

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. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie 
powinny być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych 
robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 
cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na 
powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo 
powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu 
umocnienia powierzchni. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego 
warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
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Powyższe ma zastosowanie szczególne do robót związanych z wymiana gruntów 
organicznych w podłożu korpusu drogowego oraz na poszerzeniach korpusu na 
podłożu organicznym 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie                 
w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować              
w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować 
odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające 
szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych.. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
5.5. Rowy 
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów 
projektowanych o więcej niż ± 5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być 
zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST D-02.01.01 1. 

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 i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
 

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w 
punkcie 6 SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01. 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomia 
rów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje 
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tablica 3. 

 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
 

Lp Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m 
na prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m 
na łukach o R >_ 100 m co 50 m na łukach o R < 
100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
korpusu 
ziemnego 

 

4 Pomiar pochylenia skarp  
 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 
m oraz w punktach wątpliwych 

5 Pomiar równości powierzchni 
korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłużnego 
powierzchni korpusu, lub 
dna rowu 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż raz na 
każde 500 m3 nasypu 

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego . 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 10 cm. 
6.3.3.Szerokość dna rowów Nie ma zastosowania z uwagi na 
projektowane rowy trójkątne. 
6.3.4.Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o 
więcej niż -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
warto-ści pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 
przekraczać 3 cm. 
6.3.7.Równość skarp Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie 
mogą przekraczać ± 10 cm. 
6.3.8.Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez 
pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w 
stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
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6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7) powinien być 
zgodny z założonym dla kategorii ruchu KR1 i mieć wartość większą lub równą od 0,97. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 
5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
7.2. Obmiar robót ziemnych 

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

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 9. 
Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 
oraz D-02.03.01 pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

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

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badanie właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika 
wodoprzepuszczalności. 

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 
piaskowego 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

7 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFOKACJA TECHNICZNA 
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH  

I-VKATEGORII 

1. W STĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wykopów w gruntach I-V kategorii. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które 
zostaną wykonane w ramach Remontu nawierzchni żwirowej drogi gminnej 
Szurpiły – Targowisko – Czajewszczyzna (Góra Zamkowa) – trasy 
turystycznej) 
i obejmują czynności związane z wykonaniem wykopów : 
■ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
■ wykopy pod projektowany przepusty drogowe 
■ wykopy pod rowy przydrożne 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
w zakresie jak w pkt 1.3. i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. 
I-V). 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 1.5. Ogólne 
wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt I .5. 

2.0 MATERIAŁY (GRUNTY) 

Grunty z wykopów zakwalifikowano na podstawie badań geologicznych jako 
nieprzydatne do wbudowania w nasypy. Z tego powodu przyjęto założenie 
technologiczne wykonania wykopów bez wydzielenia do odrębnego zdjęcia warstwy 
gruntów organicznych. 
Zarówno grunty organiczne jak i mineralne w podłożu jako nieprzydatne do wykonania 
nasypów w całości przewidziano do odwiezienia na odkład. 

3.0 SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3. 
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4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST D-02.00.01 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność               

w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających                     
z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw 
od dokumentacji projektowej ob-ciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym 
stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, 
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Inspektora Nadzoru. 

Odspojone grunty nieprzydatne do wykonania nasypów powinny być 
bezpośrednio przewiezione na odkład. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 
metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia 
(Is), podanego w tablicy 1. Powyższy warunek dotyczy podłoża gruntowego na 
odcinkach wykonania wykopów celem obniżenia projektowanej niwelety drogi . 

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

 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Ruch KR1 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od 20 do 120 cm 
od powierzchni robót ziemnych 

0,97 

Warstwy gruntu poniżej 120cm 0,95 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni 
należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć 
środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są 
określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi 
Nadzoru. 
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5.3. Ruch budowlany 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość 

warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 
metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się 
po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się 
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni 
korpusu. 

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

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.0. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie 
kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• odspajanie gruntów 
• zapewnienie stateczności skarp, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
• zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań 

określonych w punkcie 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 



Remont nawierzchni żwirowej drogi gminnej Szurpiły – Targowisko – Czajewszczyzna (Góra Zamkowa) – trasy 
turystycznej)  

 

27 
 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie , 
- odwodnienie wykopu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFOKACJA TECHNICZMNA 
D-02.03.01 

WYKONANIE NASYPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru nasypów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które 
zo-staną wykonane w ramach „Remont nawierzchni żwirowej drogi gminnej 
Szurpiły – Targowisko – Czajewszczyzna (Góra Zamkowa) – trasy turystycznej)i 
obejmują wykonanie nasypów na odcinku budowy korpusu drogowego oraz uzupełnień 
korpusu drogowego w wielkości wynikającej z projektowanych rzędnych nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

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

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1 
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Tablica 1. Przydatność gruntów 
do wykonywania budowli 
ziemnych wg PN-S-02205 

Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia 

Na górne warstwy nasypów  
w strefie przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki 
przywęglowe 
przepalone 
zawierające 
mniej niż 15% ziaren 
mniejszych od 0,075 
mm 
4. Wysiewki 
kamienne o 
uziarnieniu 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 

3. Pyły piaszczyste i pyły 
 Gliny o granicy płynności 

mniejszej niż 35% 
 Mieszaniny popiołowo- 

żużlowe z węgla kamien 
nego 

 Wysiewki kamienne gli 
niaste o zawartości frakcji 
iłowej >2% 

- pod warunkiem ulepsze-
nia: tych gruntów spoiwa-
mi, takimi jak: cement, 
wapno, aktywne popioły 
itp. 

 
 

 
 

7.   Żużle wielkopiecowe i 
inne 

- drobnoziarniste i 
nieroz-padowe: straty masy 
do 1% 

 
 

 
 

8.   Piaski drobnoziarniste  

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania , 
określone w PN-S-02205 [4]. 

Grunty pozyskane z wykopów nie są przydatne do wykonania nasypów.  Projektowane 
nasypy w obrebie korpusu drogowego zlokalizowane są w strefie przemarzania. Grunty 
przewidziane do wykonania nasypów powinny spełniać wymagania podane w tablicy 1. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące 
sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3. 
3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 
W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze 
sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć 
roboty przygotowawcze, określone w SST D-01.00.00' "Roboty przygotowawcze". 

5.3.-1.1. Wycięcie stopni w zboczu 

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż I :5 
należy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o 
spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% ±1% i szerokości od 1,0 do 2,5 
metra. 

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni 
terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 3, 
Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało 
spełnione. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. 

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

 
 

Nasypy o 
wysokości 

Minimalna wartość I dla 
kategorii ruchu KR1 

do 2 metrów 0,95 

ponad 2 metry 0,95 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany                   
z uwzględnieniem zasad podanych w punkcie 2. 

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 
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podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora Nadzoru, 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy 
przestrzegać następujących zasad: 
Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 
nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania 
kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

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

Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu 
mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1 %. Kiedy nasyp 
jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest 
budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem 
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się 
wody. 

Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna 
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być 
ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem 
ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 
potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów 
nie wysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym niż 8 
m/dobę. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, inspektora 
Nadzoru może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację 
cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne 
sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni 
wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany 
nasyp. Inspektor może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jej 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o 
szerokości do 1,0 metra. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% 
w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części 
nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 
wartości. 
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Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy 
gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć 
spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według p. 5.3.3.1, poz. d). 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 
następne-go. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu,                
a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest 
możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

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

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 
wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed 
rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona                
z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz 
występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi 
nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z 
zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.5.Orientacyjne wartości, dotyczące grubości 
warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do zagęszczania 
podano w punkcie 3. 

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest 
niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, to wilgotność gruntu 
należy zwiększyć przez dodanie wody. 

Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej 
wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie 
wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia 
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przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością 
określoną w punkcie 6.3.2 i 63.3. 
 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego            
i wtórnego modułu odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64J8931-02 [6], należy stosować tylko 
dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika 
zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [7]. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN77/8931-12 
[7], powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 
 
 

Strefa nasypu Minimalna wartość Is dla: 
ruchu kategorii KR1 

Górna warstwa o grubości 20 cm 

1,00 

0,97 

0,95 

Niżej leżące warstwy nasypu do 
głębokości od powierzchni robót 
ziemnych: 
- 1,2 m 

Warstwy nasypu na głębokości od 
powierzchni robót ziemnych 
poniżej: 
- 1,2 m 

 
Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna 
być większa od 2,2. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej 
i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę                
i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby 
prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. Sprawdzenie 
jakości wykonania nasypów 
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6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w p. 2, 3 oraz 53 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji 
projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

• badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
• badania zagęszczenia nasypu, 
• pomiary kształtu nasypu. 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny. 

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości: 

-skład granulo metryczny, wg PN-B-04481 [1], 
- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [1], 
- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [ I ], 
- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu        
gruntowego, wg PN-B-04481 [ 1 ], 6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości 
wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają 
na sprawdzeniu: 

• prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
• odwodnienia każdej warstwy, 
• grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy prze-

prowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 1000 m2 warstwy, 
• nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według p. 5.33,1 poz. d), 
• przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.33.8 i 5.3.3.9, dotyczących 

wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia            
z wartościami określonymi w p. 53.1.2 i p. 5.3.4.4. Do bieżącej kontroli zagęszczenia 
dopuszcza się aparaty izotopowe. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy 
BN-77/8931-12 [7], oznaczenie modułów odkształcenia według normy BN-64/893102 
[6]. 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 

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

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

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża 
pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem                  
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w dzienniku budowy. 
6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:  

- prawidłowości wykonania skarp, 

- szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności              
z wymaganiami dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi               
w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5. 
Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony 
korpusu na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą                  
z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w dokumentacji projektowej. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru 
robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej 
obję-tości nasypów i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów 
nieprzydatnych do budowy nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. 
procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w nasypie. 
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z 
przekrojów poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po 
usunięciu warstw gruntów nieprzydatnych. 
Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako 
róż-nica objętości wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeżeń sformułowanych w pkt. 5.4. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące 
podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena 
wykonania i m3 nasypów obejmuje: 
 

• prace pomiarowe, 

• oznakowanie robót, 

• pozyskanie gruntu z dokopu 

• transport urobku z wykopu na miejsce wbudowania, 
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• wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

• zagęszczenie gruntu, 

• profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

• rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 

• odwodnienie terenu robót, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM 

PODŁOŻA. 

1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, które 
zo-staną wykonane w ramach Remontu nawierzchni żwirowej drogi gminnej 
Szurpiły – Targowisko – Czajewszczyzna (Góra Zamkowa) – trasy 
turystycznej) dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta pod 
warstwę nawierzchni żwirowej wykonywanej na całej szerokości projektowanej jezdni 
szerokości  3,50m 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST 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. 

2.0. MATERIAŁY 
Nie występują. 
3.0 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 robót 
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Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 

gruntu podłoża. Obowiązują zapisy specyfikacji ogólnej. 

4.0. 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 materiałów 

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

5.0. 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 przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania                     
i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych                   
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora 
Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 
być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi dla 
koryta na całej szerokości lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Dla wykonania koryta na poszerzeniach paliki lub szpilki rozmieścić w rzędzie 
równoległym do osi drogi. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 
10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju 
gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Grunt 
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być przemieszczony równiarką na 
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pobocze drogi do ukształtowania docelowo nawierzchni pobocza. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi 
w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 

Profilowanie podłoża przewiduje się do wykonania ręcznie w miarę możliwości należy 
stosować równiarki . 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie            
z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (IS) 
 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is dla ruchu 
KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50cm 
od powierzchni podłoża 

0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Koryto po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci 
wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
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6.0.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 w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

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

Tablica 2.   Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofi- 
lowanego podłoża 
 

Lp Wyszczególnienie badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1km 

2 Równość podłużna 10 razy na 1km 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km 

5 Rzędne wysokościowe co 100m 

6 Ukształtowanie osi w 
planie*) 

co 100m 

7 Zagęszczenie, 
wilgotność gruntu 
podłoża 

W 2 punktach na dziennej działce roboczej , lecz 
nie rzadziej niż raz na 2000m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

 
6.2.2. Szerokość koryta 

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

6.2.3. Równość koryta 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

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

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

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

6.2.7. Zagęszczenie koryta 



Remont nawierzchni żwirowej drogi gminnej Szurpiły – Targowisko – Czajewszczyzna (Góra Zamkowa) – trasy 
turystycznej)  

 

41 
 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony 
wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w 
tablicy 1. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –
20% do + 10%. 

7.0. 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) wykonanego i odebranego koryta. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 
8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST                
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania                   
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9.0.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 koryta obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- profilowanie dna koryta 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
- technicznej. 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy: 
1. PN-B-04481        Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02   Drogi samochodowe.   Oznaczanie modułu odkształcenia 
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nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04   Drogi samochodowe.  Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

D - 05.01.03 

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni 
żwirowej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

- Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót, 
które zostaną wykonane w ramach „Remont nawierzchni żwirowej drogi 
gminnej Szurpiły – Targowisko – Czajewszczyzna (Góra Zamkowa) – trasy 
turystycznej)i dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni żwirowej grubości 20cm z mieszanki kruszywa o optymalnym uziarnieniu 
0-31,5mm z udziałem 30% przekruszonych. 

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 
żwirowa. 

1.4.2. Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, 
której warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy 
spoiwa. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 
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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 
żwirowych Mieszanka żwirowa 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 
użyte do mieszanki żwirowej 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 żwirowej 
 

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 
Wymiary 
oczek 
kwadra-
towych sita 

przechodzi przez sito, % wag. 
nawierzchnia jednowar-
stwowa 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 żwirowych 

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 żwirowej 

 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni żwirowej powinien 

wykazać się możliwością 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 zwilżania mieszanki optymalnej, wyposażonych 

w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 



Remont nawierzchni żwirowej drogi gminnej Szurpiły – Targowisko – Czajewszczyzna (Góra Zamkowa) – trasy 
turystycznej)  

 

46 
 

- 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 można 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 podłoża 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię żwirową powinno spełniać wymagania 
określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

Podłoże stanowić będzie grunt przepuszczalny składający się z warstwy 
istniejącej nawierzchni i wyrównania profilu podłużnego pospółką do projektowanych 
rzędnych. 

5.3. Wykonanie nawierzchni żwirowej 

5.3.1. Projektowanie składu mieszanki żwirowej 
Projekt składu mieszanki powinien być opracowany w oparciu o: 

a) wyniki badań kruszyw przeznaczonych do mieszanki żwirowej, wg wymagań p. 2.2, 
b) wyniki badań mieszanki, według wymagań podanych w punkcie 2.2, 
c) wilgotność optymalną mieszanki określoną wg normalnej próby Proctora, zgodnie              

z normą PN-B-04481 [1]. 
 

5.3.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki żwirowej 

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, 
przy użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po 
jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj.20cm na jezdni zasadniczej.  

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca 
statycznego gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od kra-wędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym 
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spadku należy rozpocząć od dolnej kra-wędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Zagęszczenie należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podanego w SST, a w przypadku 
gdy nie jest on określony, do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 
0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-77/8931-12 [6]. 

Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa 
wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej 
niż 2% od wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 
2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność można badać dowolną metodą (zaleca 
się piknometr polowy lub powietrzny). Projektowaną nawierzchnię przewiduje się 
wykonać jednowarstwowo. 

 
5.4. Utrzymanie nawierzchni żwirowej 
 
Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana. W 

pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, 
zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. 

Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez 
samochody na całej jej szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się 
przekładanie ruchu na różne 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. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się 
wyboje, uszkodzone miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej 
mieszanki żwirowej, 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 żwirowej i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni żwirowej 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

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

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 

 Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i 
pomiarów 

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

Rzędne wysokościowe co 100 m 
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Równość podłużna co 100 m na każdym pasie ruchu 

Równość poprzeczna 10 pomiarów na 1 km 

Spadki poprzeczne 10 pomiarów na 1 km oraz w punk-
tach głównych łuków poziomych 

Szerokość 10 pomiarów na 1 km 

Grubość 10 pomiarów na 1 km 

Zagęszczenie 1 badanie na 2000 m2 nawierzchni 
 
6.3.2. Ukształtowanie osi nawierzchni. 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 

6.3.3. Rzędne wysokościowe 

Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych 
nie powinno być większe niż +1 cm i -3 cm. 

6.3.4. Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [5]. Nierówności poprzeczne należy 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 może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż -5 cm i +10 cm. 

6.3.7. Grubość warstw 

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w 
połowie szerokości nawierzchni. Możliwe jest określenie grubości nawierzchni na 
podstawie niwelacji kontrolnej w miejscach wykonanych pomiarów wysokościowych 
koryta. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać ± 1 
cm. 
6.4. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia należy 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 należy sprawdzać wizualnie na całej długości           
w zakresie zachowania spadku w kierunku projektowanego odprowadzenia wód 
opadowych.. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenie spadków od spadków 
projektowanych nie powinno być większe niż  ± 0,1%, przy zachowaniu zgodności             
z projektowanymi kierunkami odprowadzenia wód. 
6.5. Zagęszczenie nawierzchni 

Zagęszczenie nawierzchni należy badać co najmniej dwa razy dziennie, z tym,  
że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie powinna 
wynosić 2000 m2  co odpowiada odcinkowi 500m drogi. Kontrolę zagęszczenia 
nawierzchni można wykonywać dowolną metodą. 
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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 
żwirowej. 

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 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni żwirowej obejmuje: 
 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• spulchnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie ze skropieniem wodą podłoża 

gruntowego lub warstwy odsączającej, 

• dostarczenie materiałów, 

• dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej, 

• 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 na- 
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wierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do na- 

wierzchni 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. 


