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D.01 ROBOTY POMIAROWE  

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową drogi Zabiełłów – Podstoła ETAP II. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji inwestycji określonej w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu przebudowę drogi. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

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

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy drogi i 
punktów wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 

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

2. MATERIAŁY 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w 
sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 
m. 

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 
mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

 



 

 

3 
 

3. SPRZĘT 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych  

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7) na 
podstawie danych zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 

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 
Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 
podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, ze roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
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Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

 

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych 

Punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych, a także 
dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Jako repery robocze można wykorzystać punkty 
stałe na stabilnych, istniejących budowlach istniejących. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

5.4. Odtworzenie osi  

Tyczenie osi dróg należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś chodników powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi chodnika należy wyznaczyć z dokładnością 
do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi chodników, parkingów i 
placów na powierzchni terenu zgodnie z dokumentacją projektową oraz wyznaczenie punktów w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót. 

Do wyznaczania krawędzi chodników należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między 
palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii chodnika. 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie chodników, placów i parkingów o 
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 
instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7). 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest km odtworzonej bądź zinwentaryzowanej długości chodnika w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem dróg w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

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

2. Instrukcja techniczna G-3.Geodezyjna obsługa inwest., Główny Urząd Geodezji i Kartografii, W-wa 
1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

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

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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D.02. ROBOTY ZIEMNE 
 

1. WSTĘP 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przebudową drogi Zabiełłów – Podstoła ETAP II. 
 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

1.3 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej dotyczą prowadzenia wykopów w gruntach kategorii I-V w zakresie wykonanie 
wykopów pod konstrukcję chodników,  

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 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót ziemnych, 
jednak w obrębie pasa robót drogowych. 

1.4.5  Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych 

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

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

Is=Pd /Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [Mg/m3] 

Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [Mg/m3 ] 

1.4.8 Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

U= d60/d10 

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, 
[mm] d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% 
gruntu, [mm] 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych Robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz z poleceniami Kierownika Projektu. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie Roboty 
przygotowawcze. Zakres Robót przygotowawczych i wymagania dotyczące ich wykonania określono w 
dziale D.01. Roboty przygotowawcze. 

2 MATERIAŁY 

Nie występują. 

3  SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonania Robót 

Do wykonania wykopów należy stosować: 

-  koparki, 
-  łopaty, szpadle i drobny sprzęt ręczny, 
-  samochody samowyładowcze do transportu gruntu na odkład, 
-  drobny sprzęt do zagęszczania tj. ubijaki i małe walce wibracyjne, 
-  inny sprzęt do wykonania umocnień i przewiertów wymagany w robotach pod kanalizację. 

4  TRANSPORT 

Do transportu gruntu należy stosować samochody samowyładowcze, transport na miejscu może 
odbywać się taczkami. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jaki poza nim. Środki transportowe poruszające się po 
drogach poza pasem drogowym powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają 
Wykonawcę. 

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 Kierownika Projektu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Odwodnienie Robót ziemnych 

5.1.1.  Odwodnienie pasa Robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających ujętych w 
projekcie przebudowy urządzeń, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania Robót, aby 
powierzchniom wykopów i nasypów nadać w całym okresie trwania Robót spadki poprzeczne i podłużne 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeśli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie ich gruntami 
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przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi władzami. 

Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.2.  Wykopy w gruntach nieskalistych 

5.2.1.  Zasady prowadzenia Robót 

Wykopy należy wykonać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w p.5.3.4. 

Sposób wykonania skarp wykopów 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 obciąża Wykonawcę robót 
ziemnych. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 
lub przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy 
nasypów są dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu 
gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. O ile Kierownik Projektu dopuści czasowe składowanie gruntów należy je 
odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy 
odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
5.2.2.  Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w poniższej tablicy. 

 

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

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w powyższej tablicy nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów 
podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki, o ile nie są określone w Specyfikacji Technicznej, proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu. 

5.2.3.  Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

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

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

5.2.4.  Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie może przekraczać ± 2 cm. 

Szerokość korpusu nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm, a krawędzie 
dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni korony robót ziemnych 

0,97 
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Pochylenie skarp nie może się różnić od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 
dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub określone przez 
Kierownika Projektu. 

5.3. Odkłady 

5.3.1.  Warunki ogólne 

Odkład stanowi nadmiar objętości gruntów w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 
wbudowania. 

5.3.2.  Lokalizacja odkładu 

Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały 
te powinny być w razie możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych 
wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypów lub na odkład. Roboty powinny być wykonane 
zgodnie ze wskazówkami Kierownika Projektu. 
Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Kierownika Projektu. Jeżeli miejsce odkładu zostało 
wybrane przez Wykonawcę, musi ono być zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Niezależnie od 
tego Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 
Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń podanych w normie BN-72/8932-0l, to znaczy 
odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 
od 2 do 5%. 
Odkłady powinny być ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie 
odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na użytki 
rolne lub leśne. 
Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami 
sformułowanymi w Specyfikacji Technicznej lub podanymi przez Kierownika Projektu. 
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu. 
Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę zajdzie konieczność 
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości Robót 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania 
robót pomiarowych i przygotowawczych. 
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne i 
dostarczać kopie ich wyników do Kierownika Projektu. Badania kontrolne Wykonawca powinien 
wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości Robót. 
Kierownik Projektu może pobierać próbki gruntów oraz materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że wyniki badań Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Kierownik Projektu może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo może opierać się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności Robót z niniejszymi specyfikacjami. Całkowite koszty takich 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 

 

6.2.  Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1.  Dokumenty kontrolne 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy wpisywać do: 

a)  dziennika laboratorium Wykonawcy, 
b)  dziennika budowy, 
c)  protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu. 



 

 

10 
 

 

6.2.2.  Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

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

 

6.2.3.  Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a)  odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b)  zapewnienie stateczności skarp, 
c)  odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich wykonaniu, 
d)  dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e)  zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5. 

 

6.2.4. Sprawdzenie jakości wykonania odkładu 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
p.2. oraz 5.4. niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a)  prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b)  odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c)  właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 

6.3.  Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Cel i zakres badań 

Badania mają na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostały wykonane 
zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wskazówkami Kierownika Projektu. 
Sprawdzenia dokonuje Kierownik Projektu na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w 
czasie wykonywania robót ziemnych oraz wyrywkowych badań wykonanych w wybranych losowo 
punktach po zakończeniu budowy korpusu ziemnego. 

W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

a)  dokumentów kontrolnych, 
b)  przekroju poprzecznego i szerokości korony korpusu ziemnego, 
c)  spadków podłużnych korpusu i rowów, 
d) zagęszczenia gruntów, 
e)  wykonania i umocnienia skarp, 
f)  odwodnienia. 

Pomiary w czasie odbioru powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w obecności Kierownika 
Projektu. 

6.3.2.  Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a)  oznaczeń laboratoryjnych i ewentualnych, wynikających stąd, zmian technologicznych w 
stosunku do dokumentacji projektowej, 

b)  dzienników budowy, 
c)  dziennik laboratorium Wykonawcy, 
d)  protokołów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości Robót. 
Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelaryczne zestawienie wartości wskaźnika 
zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, wraz z wartościami średnimi tych cech dla całego 
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobierania próbek. 

 

6.3.3.  Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego 

Sprawdzenie przeprowadza się z zastosowaniem taśmy, szablonu, łaty o długości 3 metrów i poziomicy, 
w odstępach co 200 metrów na prostych, co 100 metrów na łukach o promieniu większym lub równym 
100 m, co 50 metrów na łukach o promieniu mniejszym niż 100 m, a także w miejscach, które budzą 
wątpliwości. 

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogą przekraczać 
określonych poniżej wartości dopuszczalnych: 

- pomiar szerokości korpusu ziemnego10 cm, 
- pomiar szerokości dna rowów 5 cm, 
- pomiar głębokości rowów 5 cm, 
- pomiar rzędnych korony korpusu ziemnego +1 cm  i -3 cm, 
- pomiar pochylenia skarp 10% wartości pochyleniawyrażonego tangensem kąta, 

 
Nierówności stwierdzone w czasie kontroli równości płaszczyzn łatą nie mogą przekraczać określonych 
poniżej wartości dopuszczalnych: 

- pomiar równości korony korpusu 3 cm, 
- pomiar równości skarp 10 cm. 

 

6.3.4.  Sprawdzenie spadków podłużnych trasy drogowej 

Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony korpusu oraz 
rowów. Odchylenie rzędnych od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż +1 cm i -3 cm. 

 

6.3.5.  Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 
przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz na 300 m2 i raz na dziennej działce roboczej. 

Badania zagęszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 
ziemnego do głębokości około 1.0 metra poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku 
gdy zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. Kontrolę 
zagęszczenia gruntów w górnej warstwie korpusu ziemnego przeprowadza się według metod podanych 
w p. 5.3.2. 

Ocenę wyników zagęszczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza się w 
następujący sposób: 

a)  Oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów odkształcenia 
E2/E1, przedstawionych przez Wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych dla 
danego odcinka. 

b) Zagęszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeżeli 
spełnione będą warunki: 

Is - średnie nie mniej niż Is - wymagane 
lub E2/E1 < 2.2, 

a także 2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia wymagania sformułowane w p. 5. 
oraz pozostałe wyniki nie powinny odbiegać o więcej niż 5% (Is) lub 10% (E2/E1) od wartości 
wymaganej. 



 

 

12 
 

Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej 
warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Kierownika Projektu w 
Dzienniku Budowy. 

 

6.3.6. Sprawdzenie odwodnienia 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie dokumentów kontrolnych prowadzonych w czasie 
budowy, oceny wizualnej oraz pomiarów według p. 6.3.3. i porównania zgodności wykonanych 
elementów odwodnienia z dokumentacją. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową Robót związanych z wykonaniem robót ziemnych (drogowych i kanalizacyjnych) 
jest metr sześcienny [m ] i uwzględnia plantowanie skarp wykopów - w metrach kwadratowych [m2]. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór Robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 

W przypadku, gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z 
wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową. W tym przypadku 
Wykonawca Robót zobowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić 
je do ponownego odbioru. Dodatkowe Roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 metra sześciennego [m ] wykonania wykopów Robót drogowych obejmuje: 

- prace pomiarowe, 
- wykonanie wykopów z transportem na odkład, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp zgodnie z dokumentacją projektową, 
- zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w Specyfikacji Technicznej, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- rozplantowanie urobku na odkładzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem 

Kierownika Projektu, 

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
-  wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
-  wykonanie zabezpieczenia wykopu, 
-  rekultywację terenu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  PN-86/B-02480  GRUNTY BUDOWLANE. OKREŚLENIA. SYMBOLE. PODZIAŁ I OPIS 
GRUNTÓW. 
 

2.  PN-81/B-04452  GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA POLOWE. 
 

3.  PN-88/B-04481  GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PRÓBEK GRUNTÓW. 
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4.  PN-60/B-04493  GRUNTY BUDOWLANE. OZNACZANIE KAPILARNOŚCI BIERNEJ. 
 

5.  PN-S-02205  DROGI SAMOCHODOWE. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA I BADANIA. 
 

6.  BN-64/8931-01  DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZENIE WSKAŹNIKA PIASKOWEGO. 
 

7.  BN-64/8931-02  DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZANIE MODUŁU ODKSZTAŁCENIA 
NAWIERZCHNI I PODŁOŻA PRZEZ OBCIĄŻENIE PŁYTĄ. 

 

8.  BN-75/8931-03   DROGI SAMOCHODOWE. POBIERANIE PRÓBEK GRUNTÓW DO CELÓW 
DROGOWYCH I LOTNISKOWYCH. 

 

9.  BN-70/8931-05   DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZANIE WSKAŹNIKA NOŚNOŚCI GRUNTU 
JAKO PODŁOŻA NAWIERZCHNI PODATNYCH. 

 

10.  BN-77/8931-12 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZANIE WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA 
GRUNTU.
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D.03. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w związku z przebudową drogi Zabiełłów – 
Podstoła ETAP II. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu inwestycji. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z przygotowaniem 

podłoża terenu pod konstrukcję podbudowy. 

2. Materiały - Nie występują. 

3. Sprzęt - do wykonania robót należy używać równiarki i walce. 

4.Transport - nie występuje 

5. Wykonanie robót 

Podłoże należy wyprofilować do projektowanego 3 - 4% pochylenia poprzecznego pod projektowaną 

konstrukcję podbudowy i zagęścić walcem. Wyprofilować należy koronę drogi na całej szerokości drogi. 

6.Kontrola jakości robót. 

Sprawdzenie jakości robót podlega na ocenie przygotowanego pod nawierzchnię podłoża. 

Sprawdzona będzie równość podłoża, spadki poprzeczne i zagęszczenie. 

7. Obmiar robót. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

8. Odbiór robót 

Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża następuje na podstawie pomiaru 

powykonawczego przed wykonaniem kolejnych robót. 

9. Podstawa płatności 

9.1 Płatność wg jednostki obmiarowej i ceny ofertowej 

Cena wykonania wyprofilowanego podłoża obejmuje: 

- wyprofilowanie podłoża; 

- zagęszczenie podłoża i poboczy. 
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D.04. PODBUDOWA TŁUCZNIOWA  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podbudowy przy przebudowie drogi Zabiełłów – Podstoła ETAP II. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  

wykonaniem podbudowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa tłuczniowa - warstwa z mieszanki kruszywa kamiennego lub tłucznia kamiennego, 

leżąca na podłożu naturalnym, zaklinowana i uzdatniona do bezpośredniego przejmowania ruchu 

wykonana wg PN-S-06102. 

1.4.2. Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg 

PN-B-11112. 

1.4.3. Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 

przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami 

ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-11112. 

1.4.4. Tłuczeń – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm.. 

1.4.5. Kliniec – kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm. 

1.4.6. Miał, piasek łamany, kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn 0 - 4 mm. 

1.4.7. Mieszanka – kruszywo łamane o wielkości ziarn 0 – 63 mm lub 0 – 31,5. 

1.4.8. Mieszanka grysowa – kruszywo łamane zwykłe o uziarnieniu 0-12 mm, 0-16 mm. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy przy przebudowie drogi na odcinku objętym 

kontraktem może być: 

− mieszanka kruszywo łamane frakcji 0 – 63,0 mm grubość warstwy 10 cm,   

Nie należy stosować mieszanek ze skał wapiennych  

Żadne kruszywa użyte do wykonania nawierzchni nie mogą być zaglinione. 

Planowany do wbudowania materiał musi zostać zaakceptowany przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i posiadać odpowiednie świadectwo jakości z wynikami badań laboratoryjnych przed 

właściwym rozpoczęciem robót nawierzchniowych. 

 Inspektor nadzoru może zaakceptować zmianę w konstrukcji dolnej warstwy nawierzchni lub zmianę 

rodzaju skał z których wyprodukowano tłuczeń, jeżeli nie wpłynie to na zmniejszenie jej wytrzymałości. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

− rozkładarki (rozściełacze) do kruszyw drogowe samojezdne; 

− walców statycznych 10 i 15 t lub walców wibracyjnych samojezdnych min 8 ton; 

− ubijaki lub płyty wibracyjne; 

− koparki. 

4. TRANSPORT 

Materiały na budowę należy dowieźć samochodami samowyładowczymi. Transport kruszywa powinien 

odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. 

Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany by nie dopuścić do 

jego uszkodzeń i tworzenia kolein. 

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

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i innych parametrów technicznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod nawierzchnie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi wyprofilowana 

i zagęszczona warstwa gruntu rodzimego. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być 

one usunięte według zasad akceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej 

należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 

względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania 

mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna 

być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i 

nadmiernemu wysychaniu. 

 
5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa 

Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 

Projektową lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. 

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane 

i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót i nie powinno być większe niż co 10 

m. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana rozkładarką (rozściełaczem) w warstwie o jednakowej 

grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 



 
 

17 
 

Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwy 

kruszywa powinny być rozkładane rozkładarką w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. 

Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 

wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Rozpoczęcie układania następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 

Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być 

przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 

 

5.4. Zagęszczanie 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia 

przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy 

przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 

zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 

materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa 

powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami 

mechanicznymi. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego 

od 1,0 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 

według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien 

zostać osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy i napowietrzenie. Natomiast jeżeli wilgotność 

materiału jest niższa od optymalnej, materiał w rozłożonej warstwie powinien być zwilżony wodą i 

równomiernie wy-mieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancją +1%, -2%. 

 

5.5. Utrzymanie podbudowy 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw nawierzchni uszkodzonej przez 

ruch budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady 

deszczu, śniegu i mróz. 

Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 

jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Grubość warstwy 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech 

losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 

każde 400 m2 podbudowy. 

Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech 

punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2. 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać +10%, -15%. 
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6.2. Równość warstwy 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową co 20 metrów. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2-metrową łatą z częstotliwością 10 razy na 1 km. 

Nierówności nie powinny przekraczać: 

− 20 mm dla podbudowy z kruszywa łamanego, 

6.3. Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością 10 razy na 

1 km. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 

 
7. OBMAR ROBÓT 

Przed przystąpieniem do układania kolejnych warstw należy zawsze odebrać roboty ulegające 

zakryciu. 

Jednostką obmiarową podbudowy jest m2 (metr kwadratowy). Przy zróżnicowanej grubości warstwy 

dopuszcza się rozliczenie na podstawie ilości dostarczonego materiału. 

Odbiór końcowy wykonanej podbudowy tłuczniowej z kruszywa łamanego następuje na podstawie 

pomiaru powykonawczego. Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena 1 m2 podbudowy tłuczniowej lub mieszanki żwirowej obejmuje: 

− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania; 

− rozłożenie dolnej lub górnej warstwy kruszywa; 

− zamknięcie mieszanką grysów oraz zagęszczenie warstwy zamykającej; 

− uwałowanie dolnej lub górnej warstwy z uzupełnianiem kruszywa. 


