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ST - D.01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC 
1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z rozbiórką elementów dróg. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i obejmują rozebranie 
nawierzchni bitumicznej jezdni, nawierzchni jezdni z brukowej kostki kamiennej, krawęŜnika kamiennego, zjazdów z kostki 
betonowej i kamiennej. 
2. MATERIAŁY 

Zaleca się wykorzystanie kostki kamiennej pozyskanej z rozbiórki (po przesortowaniu) do wykonania ścieków 
przykrawęŜnikowych. 

Kostkę kamienną i betonową pozyskana z rozbiórki zjazdów indywidualnych naleŜy wykorzystać przy budowie 
tych zjazdów. 

NaleŜy wykorzystać warstwę kruszywa łamanego gr. 24 cm istniejącej jezdni bitumicznej do budowy zjazdów i 
jezdni, po uprzednim sprawdzeniu czy parametry materiału odpowiadają parametrom podanym w niniejszej specyfikacji. 

Wykonawca moŜe zadecydować o przekruszeniu pozyskanego z rozbiórek materiału kamiennego i betonowego 
(krawęŜnik kamienny, kostka brukowa, elementy betonowe przepustów i ścianek czołowych) i zastosowania go jako miału i 
kruszywa do budowy zjazdów lub chodników. 

Pozostały materiał z rozbiórki naleŜy traktować jako gruz. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym sprzętem: ładowarki, samochody, młoty pneumatyczne, 
koparki. Roboty związane z rozbiórką warstw nawierzchni oraz krawęŜników mogą być wykonywane mechanicznie lub 
ręcznie. 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D 00.00.00. "Wymagania ogólne". Materiały uzyskane z 
rozbiórki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez InŜyniera dla danego asortymentu 
materiału rozbiórkowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" Wyznaczenie odcinka 
nawierzchni przeznaczonej do rozbiórki naleŜy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej. 

Za bezpieczeństwo ruchu na odcinku wykonywanych robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Odcinki 
wykonywanych robót palety oznakować zgodnie z projektem oznakowania na czas budowy. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D 00.00.00. 
Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych, prawidłowość transportu i składowania materiałów 

uzyskanych podczas rozbiórki. 
7. OBMIAR ROBÓT    

Jednostka obmiarową robót jest m3 (metr sześcienny), m2 (metr kwadratowy, m (metr bieŜący). Ogólne zasady 
obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za 1 m3, m2 , mb rozebranej nawierzchni lub elementów wraz z podbudową i wywozem na plac składowania 
naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonywania robót. 

Cena wykonania robót obejmuje: wyznaczenie miejsc rozbiórek, oznakowanie robót, rozebranie poszczególnych 
elementów , załadunek i transport materiałów rozbiórkowych na składowisko, wywóz gruzu z terenu budowy, 
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

ROBOTY ZIEMNE 
D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 

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

robót ziemnych. 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca 
warunki stateczności i odwodnienia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
nasypu lub wykopu. 
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym osiadaniem 
pod obciąŜeniem. 
Grunt nieskalisty - kaŜdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. 
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 
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MPa; wymaga uŜycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone w obrębie pasa robót drogowych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem robót drogowych. 
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. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

I        Pd 
' s  

pds 

gdzie: 
Pd    -   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 
rds   -   maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B- 
04481:1988 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 
Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

U — d 60 

 
gdzie: 
deo - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), d io   

-   średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru: 

I - ^ 

0 = E 
gdzie: 
E i-moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 £2-moduł 
odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 
2.2. Podział gruntów 

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST D-02.03.01 pkt 2. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 

stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem InŜyniera. 

JeŜeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, 
zostały za zgodą InŜyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niŜ budowa 
nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równowaŜnej objętości 
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Tablica 1. Podział gruntów pod 
względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 
 

Grupy gruntów Lp. Wyszczególnie nie 
właściwości 

Jednostki 
niewysadzinowe           wątpliwe                        wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  - rumosz 
niegliniasty 

- Ŝwir 

- pospółka 

- piasek gruby 

- piasek średni 

- piasek drobny 
- ŜuŜel 
nierozpadowy 

- piasek pylasty 
- zwietrzelina gliniasta 

- rumosz gliniasty 

- Ŝwir gliniasty 

- pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 
- glina piaszczysta zwięzła, glina 
zwięzła, glina pylasta zwięzła 
- ił, ił piaszczysty, ił pylasty bardzo 
wysadzinowe 
- piasek gliniasty 
- pył, pył piaszczysty 
- glina piaszczysta, glina, glina pylasta 
- ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 
£ 0,075 mm £ 
0,02 mm 

% < 15 
< 3 

od 15 do 30 od 3 do 
10 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna 
Hkb 

m < 1,0 > 1,0 > 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

 > 35 od 25 do 35 < 25 
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2.4. Geosyntetyki 
Geosyntetyki naleŜy układać łącząc je na zakład zgodnie z dokumentacją projektową, przedłuŜając ułoŜenie 
geotkaniny, zapewniając jej odpowiednie zakotwienei w gruncie. Sąsiadujące pasy geotkaniny naleŜy łączyć na 
zakład. Geotkanina zastosowana powinna posiadać następujące lub porównywalne własciwości: ______________________  
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE 
kierunek wzdłuŜny: 
wytrzymałość przy zerwaniu kN/m 66 EN-ISO 10319 
wydłuŜenie dla max wytrzymałości % 9 EN-ISO 10319 
wytrzymałość dla wydłuŜenia 5% kN/m 40 EN-ISO 10319 
kierunek poprzeczny: 
wytrzymałość przy zerwaniu kN/m 62 EN-ISO 10319 
wydłuŜenie dla max wytrzymałości % 7 EN-ISO 10319 
Odporność na przebicie statyczne (metoda CBR): 
wytrzymałość kN 6,0 EN-ISO 12236 
Odproność na przebicie dynamiczne (metoda spadającego stoŜka): 
średnica otworu mm 9 EN 918 
WŁAŚCIWOŚCI HYDRAULICZNE 
wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do 
płaszczyzny (h=50mm) 

mm/s 25 EN-ISO 11058 

Charakterystyczna wielkość porów Og0 micron 300 EN-ISO 12956 
TRWAŁOŚĆ 
Odporność na starzenie w warunkach atmosferycznych (50MJ/m2) % >80 EN-ISO 12224 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE 
gramatura g/m2 230 EN 965 
grubość (ciśnienie 2kN/m2) mm 1,1 EN 964 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. Wykonawca przystępujący 
do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 
wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.), 

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

- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
3.3. Sprzęt do przenoszenia i układania geosyntetyków 
Do przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien uŜywać odpowiedniego sprzętu zalecanego przez 
producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodować uszkodzenie układanego materiału. 
4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), 

jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna 
być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 
przez InŜyniera. 

Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetyków 
były wykonywane w sposób nie powodujący mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. Geosyntetyki wraŜliwe na 
światło słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Dokładno ść wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niŜ ± 10 
cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm i -3 cm. 

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm, a 
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości wyraŜonej 
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-
metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia 
powierzchni skarpy. 

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości 
skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i ST. 
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

NiezaleŜnie 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 
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przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

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

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
5.4. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, 
spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. NaleŜy 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, naleŜy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 
naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
5.5. Rowy 

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Szerokość 
dna i głębokość rowu nie mogą róŜnić się od wymiarów projektowanych o więcej niŜ ± 5 cm. Dokładność wykonania skarp 
rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w ST D-02.01.01. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jako ści robót 

Zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemny ch 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w 
pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków 
wodnych. 6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania 
robót 

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie 6 ST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.  
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych________________________  

Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
Pomiar szerokości korpusu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, 

w odstępach co 200 m na 
Pomiar szerokości dna rowów prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R > 100 m co 

50 m na łukach o R < 100 m 
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego oraz w miejscach, które budzą, wątpliwości 
Pomiar spadku podłuŜnego powierzchni korpusu lub 
dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach 
wątpliwych 

Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej warstwy lecz nie 
rzadziej niŜ w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm. 6.3.3. 

Szerokość dna rowów 
Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ -3 cm lub +1 cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia 
wyraŜonego 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 podłuŜny korony korpusu lub dna rowu 

Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1 cm. 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 



- 6 - 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z załoŜonym dla 
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla których nie moŜna określić wskaźnika zagęszczenia naleŜy określić 
wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 
6.4. Badania geosyntetyków 
Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić InŜynierowi świadectwa 
stwierdzające, iŜ zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje 
właściwości w kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać lub wzmacniać przez okres czasu nie krótszy od podanego 
w dokumentacji projektowej i ST. 
6.5. Zasady post ępowania 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 InŜyniera 
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, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniŜoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty ziemne uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

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

D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALIS TYCH 
1. WSTĘP 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów w 
gruntach nieskalistych 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Materiał występujący w podłoŜu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoŜe nawierzchni. 

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [12] powinien charakteryzować się grupą 
nośności G1. Gdy podłoŜe nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, naleŜy podłoŜe doprowadzić do grupy 
nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i ST. 
3. SPRZĘT 

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

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST D-02.00.01 pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5. 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a 

naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 
dokumentacji projektowej obciąŜa Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o róŜnym stopniu przydatności do budowy 
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemoŜliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyŜszego wymagania, 
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody In Ŝyniera. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
przewiezione na odkład. O ile InŜynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, naleŜy je odpowiednio 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 
5.2. Wymagania dotycz ące zagęszczenia i no śności gruntu 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is=1,0 . 

JeŜeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to 
przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni naleŜy je dogęścić 

JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów 
rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiającego uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. MoŜliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w ST, proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji InŜynierowi. 

Dodatkowo moŜna sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 

5.3. Ruch budowlany 
Nie naleŜy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyŜej 

rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niŜ 0,3 m. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn 

wykonujących tę czynność budowlaną. MoŜe odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 
uszkodzeń powierzchni korpusu. 
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Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyŜej warunków 
obciąŜa Wykonawcę robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6. 
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego 
wykopu. 

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: - prace pomiarowe i roboty 

przygotowawcze,oznakowanie robót, wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: 
odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, zagęszczenie powierzchni wykopu, przeprowadzenie pomiarów i badań 
laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, rozplantowanie urobku na odkładzie, wykonanie, a następnie 
rozebranie dróg dojazdowych, rekultywację terenu. 

D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 
1. WSTĘP 

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

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-02.00.01 pkt 2. 
2.2. Grunty i materiały do nasypów 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205 :1998 

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. Tablica 1. Przydatność gruntów do 
wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z 

zastrzeŜeniami 
Treść zastrzeŜenia 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 
2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 

- gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 
- gdy   będą   wbudowane   w 
miejsca        suche        lub 
zabezpieczone     od     wód 
gruntowych                     i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem 
pylastych piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyŜszych niŜ 3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL < 35% 

- w miejscach suchych lub przejściowo 
zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy płynności WL 

od 35 do 60% 

- do nasypów nie wyŜszych niŜ 3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 
lub po ulepszeniu spoiwami 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu podłoŜa 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej ponad 2% 

- o ograniczonej podatności na rozpad 
- łączne straty masy do 5% 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

8. śuŜle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 
9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

Na dolne warstwy 
nasypów poniŜej 
strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze i 
otoczaki 
2. świry i pospółki, 
równieŜ gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne 
i łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
Ŝ wirowo-kamienistej 
(morenowe) o wskaźniku 
róŜnoziarnis-tości U>15 
5. śuŜle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyŜej 
5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniŜej 2% 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-ŜuŜlowe 

- gdy zalegają w miejscach suchych 
lub są izolowane od wody 

Na górne warstwy 
nasypów w strefie 

1. świry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio- 

1. świry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 

- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: cement, 
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wapno, aktywne popioły itp. 3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niŜ 35% 
5. Mieszaniny popiołowo- 
ŜuŜlowe z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej >2% 
7. śuŜle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

przemarzania ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niŜ 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadają- 
cym pospółkom lub 
Ŝwirom 

8. Piaski drobnoziarniste 

- drobnoziarniste i nierozpado-we: 
straty masy do 1% 
- o wskaźniku nośności wnoś>10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-02.00.01        pkt 3.  
3.2. Dobór sprz ętu zagęszczającego 

 
*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie naleŜy zagęszczać warstwy grubości > 15 cm, cieńsze warstwy naleŜy zagęszczać statycznie. ***) Wartości 
orientacyjne, właściwe naleŜy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoŜa. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów 
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i cięŜkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo cięŜkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-02.00.01 pkt 4. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-02.00.01 pkt 5. 
5.2. Ukop i dokop 

Rodzaje gruntu 
niespoiste: piaski, Ŝwiry, 
pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste i 
kamieniste 

Rodzaje urządzeń 
zagęszczających 

grubość 
warstwy [ m 

] 

liczba 
przejść 

grubość 
warstwy [ m 

] 

liczba 
przejść 

grubość 
warstwy [ 

m ] 

liczba 
przejść 

Uwagi o przydat-
ności maszyn 

Walce statyczne 
gładkie * 

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

Walce statyczne 
okołkowane * 

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

Walce statyczne 
ogumione * 

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

Walce wibracyjne 
gładkie ** 

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

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

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

Zagęszczarki 
wibracyjne ** 

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

Ubijaki 
szybkouderzające 

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

Ubijaki o masie od 1 do 
10 Mg zrzucane z 
wysokości od 5 do 10 m 

2,0 do 8,0 4 do 10 
uderzeń w 

punkt 

1,0 do 4,0 3 do 6 
uderzeń w 

punkt 

1,0 do 5,0 3 do 6 
uderzeń w 

punkt 
 

W tablicy 2 podano, dla róŜnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez InŜyniera. 
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] _______________________________  
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5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach 

kontraktowych lub przez InŜyniera. JeŜeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane 
przez InŜyniera. 

Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, Ŝeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu na jak 
najkrótszych odległościach. O ile to moŜliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie ze spadkiem 
terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być wykonywane 
równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 
5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moŜe rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez InŜyniera. Głębokość na 
jaką naleŜy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba Ŝe wymaga tego dostęp do gruntu 
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne powinny być 
wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami InŜyniera. Roboty te będą włączone do 
obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów nieprzydatnych było konieczne i 
zostało potwierdzone przez InŜyniera. 

Dno ukopu naleŜy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku moŜliwego spływu wody. O ile to konieczne, 
ukop (dokop) naleŜy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 

JeŜeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moŜe on naruszać stateczności zbocza. 

Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z 
otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu naleŜy przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji 
projektowej. 
5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.1. Przygotowanie podłoŜa w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w ST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze". 
5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 

JeŜeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niŜ 1:5 naleŜy, dla zabezpieczenia 
przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% ± 1% i 
szerokości od 1,0 do 2,5 m. 
5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłoŜu nasypu 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoŜa 
nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. JeŜeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niŜ określona w 
tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie zostało spełnione. 

JeŜeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie podłoŜa, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiające uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoŜa nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu 

Minimalna wartość Is dla: 
innych dróg 

Nasypy o 
wysokości, m autostrad i dróg 

ekspresowych kategoria ruchu KR3-
KR6 

kategoria ruchu KR1-
KR2 

do 2 1,00 0,97 0,95 
ponad 2 0,97 0,97 0,95 

Dodatkowo moŜna sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoŜa nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłoŜu nasypów 

JeŜeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed przystąpieniem 
do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej 
powiązania z podstawą nasypu. 
5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych 
w pkcie 2. 
5.3.3. Zasady wykonania nasypów 
5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego, które określono 
w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez InŜyniera. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy przestrzegać następujących 
zasad: 
a) Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być 
wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju gruntu i sprzętu 
uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moŜe nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu przez InŜyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
c) Grunty o róŜnych właściwościach naleŜy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej 
szerokości nasypu. Grunty spoiste naleŜy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
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d) Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o 
współczynniku K10 £ 10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie 
płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny 
z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się wody. 
e) JeŜeli 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. 
f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m naleŜy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności K10 > 6 x 10 -5 m/s i wskaźniku róŜnoziarnistości U > 5. JeŜeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o 
takich właściwościach, InŜynier moŜe wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, 
wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności 
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 
g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości co 
najmniej 0,5 m powyŜej najwyŜszego poziomu wody, naleŜy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, naleŜy wykonać z 
gruntu lub materiałów o duŜej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu naleŜy nadać spadki 
poprzeczne 4% ±1% według poz. d). 
i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. InŜynier moŜe 
dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 
5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 

Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno 
odbywać się według jednej z niŜej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej w dokumentacji projektowej, ST lub 
przez InŜyniera: 
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z wypełnieniem 
wolnych przestrzeni 

KaŜdą rozłoŜoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niŜ 0,3 m, naleŜy przykryć 
warstwą Ŝwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania (najlepiej 
sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypów 
moŜna stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z charakterystyką podaną w tablicy 1). 
b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia 
wolnych przestrzeni 

Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy 
te naleŜy oddzielić od podłoŜa gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrową warstwą 
Ŝwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i 
spełniających warunek: 

4 d85 > D15 > 4 d15 

gdzie: 
d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoŜa lub gruntu górnej warstwy nasypu (mm), 
D15      - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 

Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyŜej niŜ 1,2 m od projektowanej niwelety 
nasypu. 
c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 

Rolę warstw oddzielających mogą równieŜ pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do uŜycia w 
tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest 
odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemoŜliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału 
gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych warstw. 
5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 

Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości klina odłamu, 
zaleca się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem. 

Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mogą być 
stosowane Ŝwiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, owskaźniku róŜnoziarnistości U>5 i współczynniku 
wodoprzepuszczalności ki0 > 10 -5 m/s. 

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach naleŜy spełnić wymagania ogólne, sformułowane w pkcie 5.3.3.1. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niŜ 1,00 na całej wysokości nasypu (dla autostrad i dróg 
ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4). 
5.3.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami 

Nasypy w obrębie przepustów naleŜy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze 
zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych poprzecznych elementów 
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas 
wykonania nasypu w obrębie przekopu naleŜy uwzględnić wymagania określone w     pkcie 5.3.3.6. 
5.3.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach 

Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 naleŜy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem się 
przez: 
a) wycięcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powyŜej nasypu. 

Przy pochyłościach zbocza większych niŜ 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez 
podparcie go murem oporowym. 
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5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu naleŜy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. Spadek 

górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z 

gruntów o róŜnych właściwościach lub w róŜnym czasie. 
5.3.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach 

Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na: 
a) wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
b) wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju gruntu wypełniającego bagno, 
współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp., 
c) obliczeniach stateczności nasypu, 
d) obliczeniach wielkości i czasu osiadania, e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 

W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady określone w pkcie 5.3.3.1. 
5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy 
jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 

palonym albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona 

nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według 
pktu 5.3.3.1, poz. d). 

W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. JeŜeli warstwa 
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez InŜyniera, to moŜe 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 moŜliwe osiągnięcie w nasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

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

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

JeŜeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie naleŜy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 
układać na niej następnych warstw. 5.3.4. Zagęszczenie gruntu 
5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy 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 kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5. 

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw róŜnych gruntów oraz liczby przejazdów róŜnych maszyn do 
zagęszczania podano w pkcie 3. 
5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
a) w gruntach niespoistych ±2 % 
b) w gruntach mało i średnio spoistych     +0 %, -2 % 
c) w mieszaninach popiołowo-ŜuŜlowych +2%, -4 % 

Sprawdzenie wilgotności gruntu naleŜy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pktach 6.3.2 
i 6.3.3. 
5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

W zaleŜności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
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Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], naleŜy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest moŜliwe 

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

b) 2,2 przy wymaganej wartości Is >1,0, 
c) 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0, 
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów - 2,0, 
e) dla gruntów róŜnoziarnistych (Ŝwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin 
piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) - 3,0, 
f) dla narzutów kamiennych, rumoszy - 4, 
g) dla gruntów antropogenicznych - na podstawie badań poligonowych. 

JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. JeŜeli powtórne zagęszczenie nie 
spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy 
materiał, o ile InŜynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy. 5.3.4.5. Próbne 
zagęszczenie 

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinien być 
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m 
kaŜde. Poszczególne warstwy układanego gruntu powinny mieć w kaŜdym pasie inną grubość z tym, Ŝe wszystkie muszą 
mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być równa 
optymalnej z tolerancją podaną w pkcie 5.3.4.3. Grunt ułoŜony na poletku według podanej wyŜej zasady powinien być 
następnie zagęszczony, a po kaŜdej serii przejść maszyny naleŜy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając 
stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach 
terenowych). 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia naleŜy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których co najmniej 2 powinny 
umoŜliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. Na podstawie porównania uzyskanych wyników 
zagęszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść 
oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu.  
5.4. Odkłady 
5.4.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały 
pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeŜeli: 
a) stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania, 
b) są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową trasy drogowej, 
c) ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 
pozyskiwanych z wykopu. 

Wykonawca moŜe przyjąć, Ŝe zachodzi jeden z podanych wyŜej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to 
jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez InŜyniera. 
5.4.2. Lokalizacja odkładu 

JeŜeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny 
być w razie moŜliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego 
poszerzenia nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, 
dotyczącymi wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami InŜyniera. 

Minimalna wartość Is dla: 

innych dróg 

Strefa 
nasypu autostrad i dróg 

ekspresowych kategoria ruchu 
KR3-KR6 

kategoria ruchu KR1-
KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
NiŜej leŜące warstwy nasypu do głębokości od 
powierzchni robót ziemnych: 
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

1,00 1,00 0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót 
ziemnych poniŜej: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

0,97 0,97 0,95 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien na całej 
szerokości korpusu spełniać wymagania podane w      tablicy 4. 
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach ____________________________________________  

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie wskaźnika 
zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niŜ: a)   dla 
Ŝwirów, pospółek i piasków 



- 13 - 

JeŜeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objętości w sposób określony powyŜej, materiały te naleŜy 
przewieźć na odkład. 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana w dokumentacji projektowej lub przez InŜyniera. JeŜeli miejsce 
odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono zaakceptowane przez InŜyniera. NiezaleŜnie od tego, 
Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu. 

JeŜeli odkłady są zlokalizowane wzdłuŜ odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to: 
a) odkłady moŜna wykonać z obu stron wykopu, jeŜeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym 
odległość podnóŜa skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 

- nie mniej niŜ 3 m w gruntach przepuszczalnych, 

- nie mniej niŜ 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych, 
 

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odkład naleŜy wykonać tylko od górnej 
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej, 
c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład naleŜy zlokalizować poniŜej wykopu, 
d) na odcinkach zagroŜonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład naleŜy wykonać od strony najczęściej wiejących 
wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu. 

Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on 
usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań InŜyniera. 

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska naturalnego wskutek 
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciąŜają Wykonawcę. 
5.4.3. Zasady wykonania odkładów 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub ST. JeŜeli nie określono inaczej, naleŜy przestrzegać 
ustaleń podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 
m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów 
powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uŜytki rolne lub leśne, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki 
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemoŜliwiają jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformułowanymi w tym 
zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez InŜyniera. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, Ŝe spełnione są warunki określone w 
pkcie 5.4.1. JeŜeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność 
dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąŜa Wykonawcę. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6. 
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pkcie 
5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli naleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i ST, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
6.3. Sprawdzenie jako ści wykonania nasypów 
6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w pktach 2,3 
oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
e) odwodnienie nasypu 
6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z kaŜdej 
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niŜ jeden raz na 
3000 m3. W kaŜdym badaniu naleŜy określić następujące właściwości: 

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

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

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

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

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

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

- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7]. 
6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
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a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o róŜnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia kaŜdej warstwy, 
c) grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania naleŜy przeprowadzić nie rzadziej niŜ jeden raz 
na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów w okresie 
deszczów i mrozów. 
6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami określonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do 
bieŜącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy BN-77/8931-12 [9], 
oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-02205:1998 [4]. 

Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ: 

- 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 podłoŜa pod nasypem powinna być potwierdzona przez 
InŜyniera wpisem 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, ST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej 
specyfikacji. 

Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w 
dokumentacji projektowej.  
6.4. Sprawdzenie jako ści wykonania odkładu 

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w pktach 2 oraz 
5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i ST. 

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
a) prawidłowość usytuowania i kształt geometryczny odkładu, 
b) odpowiednie wbudowanie gruntu, 
c) właściwe zagospodarowanie (rekultywację) odkładu. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako róŜnica ogólnej objętości 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 róŜnica objętości 
wykopów, powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i zastrzeŜeń 
sformułowanych w pkcie 5.4. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-02.00.01 pkt 9. 
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- oznakowanie robót, 

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 

- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

- zagęszczenie gruntu, 

- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 

- odwodnienie terenu robót, 

- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 



- 15 - 

 

 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 02.00.00 Izolacja ścian 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST 02.00.00) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji ścian piwnicznych dla zadania " Remont budynku Sali w Milczy - Izolacja ścian 
piwnicy". 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych ST 

- oczyszczenie ścian piwnicznych z gruntu, luźnych powłok izolacji pionowej, 

- wymiana luźnych tynków, 

- gruntowanie za pomocą roztworu asfaltowo-Ŝywicznym, 
 

- wykonanie izolacji pionowej za pomocą izolacyjnej masy szpachlowej - izolacja typ średni, 

- wykonanie warstwy ochronnej z folii kubełkowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, 

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST Kod 
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2.  

2.2. Materiały do wykonania izolacji powinny odpowiada ć wymaganiom aprobat technicznym.  
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" pkt 3. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagani a 
ogólne" pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 4500 0000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

- Fundamenty odkrywać na odcinkach nie większych niŜ 4 do 5 m, naprzemiennie 

- Prace wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej 0C. 

 

5.3. Przygotowanie podło Ŝa 

PodłoŜe powinno byc oczyszczone ze pozostałości gruntu, zwietrzałych powłok izolacyjnych itp. PodłoŜa 
powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, suche, nie 
pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć.Wszelkie luŜne tynki lub ubytki, uzupełnić. 

 

5.4. Wykonywanie izolacji ponowej ściany 

5.5.1. Roztwór asfaltowo-Ŝywiczny nakładać za pomocą pędzla lub szczotki dekarskiej, 

5.5.2. Izolacyjna masę szpachlową nakladać za pomocą pacy w dwóch warstwach o grubości 2 mm. 

5.5.3. Płyty ze styropianu przykleić na klej bitumiczny do izolacji pionowej bez kołkownia, 

5.5.4. Płyty zbezpieczyć folią kubełkową. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogó lne" 
pkt 6.  

6.2. Kontrola jako ści robót powinna obejmowa ć: 
 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoŜy, 

- grubości powłok izolacyjnych, 

- wyglądu powierzchni izolacji, 

- prawidłowości wykonania powierzchni, 

- wykończenie na naroŜach, stykach itp. 

- prawidłowości montaŜu płyt styropianowych, 

- prawidłowości wykonania warstwy ochronnej. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000 000-7 „Wymagania ogólne" pkt 7.  

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię izolacji pionowej oblicza się w metrach kwadratowych . 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 450000 00-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8.  

8.2. Odbiór podło Ŝa naleŜy przeprowadzi ć bezpo średnio przed przyst ąpieniem do robót. Je Ŝeli 
odbiór podło Ŝa odbywa si ę po dłu Ŝszym czasie od jego wykonania, nale Ŝy podło Ŝe ponownie 
oczyścić. 

     8.3. Roboty uznaje si ę za zgodne z dokumentacj ą projektow ą, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, je Ŝeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna być odebrana. 

W takim przypadku naleŜy element robót poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne" pkt 9.  

  9.2. Cena wykonania izolacji powinna obejmowa ć: 

- oczyszczenie ścian piwnicznych z gruntu, luźnych powłok izolacji pionowej, 

- wymiana luźnych tynków, 

- gruntowanie za pomocą roztworu asfaltowo-Ŝywicznym, 
 

- wykonanie izolacji pionowej za pomocą izolacyjnej masy szpachlowej - izolacja typ średni, 

- wykonanie warstwy ochronnej z folii kubełkowej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólna specyfikacja techniczna OST-00.00.00. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Instrukcje producentów systemu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST D 03.01) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji 
deszczowej. 
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1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z zadaniem :   Remont budynku Sali 
w Milczy 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z budową kanalizacji deszczowej ujętych w  elemencie nr 5 przedmiaru robót. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania 
ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 
kanalizacji deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz 
kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ            
1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub 
większej niŜ 1,0 m. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna na kanale nieprzełazowym - studzienka przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.3. Wpust deszczowy – studzienka ściekowa przeznaczona do odprowadzenia 
ścieków opadowych, spływających  z utwardzonych powierzchni terenu, do sieci 
kanalizacyjnej. 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy 
rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a 
rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 
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1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w 
nim ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 
ścianą komory roboczej. 

1.4.4.7. Skrzynka wpustu deszczowego – element Ŝeliwny przeznaczony do odbioru 
ścieków opadowych, składajacy się z korpusu oraz kratki zamykającej wlot wpustu. 

1.4.4.8. Pierścień odciąŜający – element Ŝelbetowy przenoszący obciąŜenia od 
ruchu pojazdów , na którym osadzona jest skrzynka wpustu ulicznego lub właz 
kanałowy. 

1.4.4.9. Nadstawka – element wpustu, krąg Ŝelbetowy usytuowany poniŜej 
pierścienia odciąŜającego i nad przykanalikiem. 

1.4.4.10. Osadnik – element wpustu, krąg Ŝelbetowy usytuowany poniŜej wlotu 
przykanalika , zakończony kinetą, słuŜący do zbierania zanieczyszczeń. 

1.4.4.11. Korytko odwodnieniowe – prostokątny element prefabrykowany, wykonany 
z polimerobetonu, o przekroju poprzecznym w kształcie liter U,  
umoŜliwiającytworzenie ciągów linowych na wpust, na którym osadzony jest ruszt 
ściekowy ( stalowy lub Ŝeliwny),  

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

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

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania 
podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rury kanałowe 

2.2.1. Rury z PVC 

 Rury z polichlorku winylu o średnicy 200/4,9 mm naleŜy stosować na 
projektowane ciągi kanalizacji sanitarnej oraz do budowy przykanalików. Na budowę 
odcinka kanalizacji deszczowej naleŜy zastosować rury o średnicy 300 mm.  

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe na projektowanych studniach rewizyjnych naleŜy wykonywać 
jako: 
* włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego, klasy B odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 

[11] umieszczane w korpusie ulicy, 

2.3.2. Stopnie złazowe 

 W istniejących studniach rewizyjnych uzupełnić stopnie złazowe Ŝeliwne 
odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14]. 
2.3.3. Studzienki rewizyjne z PCW 
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 Nowe Studzienki rewizyjne naleŜy wykonać z systemowych studni 
kanalizacyjnych typu WAVIN    φ 425 mm. Elementy z PCW powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-74/C-89200 

2.4. Odwodnienie liniowe 

2.4.1. Korytka odpływowe prefabrykowane. 

Zastosować systemowe korytka odwodnieniowe szer. 150 mm i stałej wysokości 260 mm, 
bez spadku,. Korytka naleŜy układać na ławie betonowej z betonu Ŝwirowego B 25. 
Elementy powinny odpowiadać wymaganiom PN-93/H-74124 12]   i  PN-73/S-96-015 [13] 
oraz posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM 

2.4.3.  Ruszt ściekowy 

Korytka powinny posiadać ruszt Ŝeliwny klasy C – 250 kN. 

2.5. Kruszywo na podsypkę 

Podsypka moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę powinien 
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-
11112 [4]. 

2.6. Wpust deszczowy. 

Wpusty deszczowe naleŜy wykonać z elementów* systemowych typu Wavin, 

Część przelotową z osadnikiem z rury PCV karbowanej d= 300 mm oraz kratę ściekową, 
Ŝeliwną  klasy C – 250 kN. 

2.7. Beton 

 Beton hydrotechniczny B-20 i B-25 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 
206 – 1/2000  [17]. 

2.8. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
 

2.9. Składowanie materiałów 

2.9.1.  Rury PCW 

 Rury składować w połoŜeniu poziomym, na równym podłoŜu lub gęsto ułoŜonych 
podkładach drewnianych, na wysokość nie większą niŜ 2 m. Rury moŜna składować przy 
zastosowaniu opakowań transportowych (palet). Rury powinny być zabezpieczone przed 
przesuwaniem się. W czasie składowania rury powinny być chronione przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, a temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczać 40 ˚ C . dopuszcza się czasowe składowanie 
bez zadaszenia, nie dłuŜej jak ½ roku od daty produkcji. NaleŜy zwrócić uwagę aby rury 
nie stykały się z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku tego uszkodzone 
mechanicznie. 
Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 

2.9.2. Włazy kanałowe i stopnie 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.9.3. Odwodnieni liniowe 
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 Studzienki  i korytka odpływowe powinny być składowane na otwartej przestrzeni, 
w paletach transportowych. 

2.9.6. Kruszywo 

 Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

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

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
* koparek podsiębiernych, 
* spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
* sprzętu do zagęszczania gruntu, 
* beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

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

4.2. Transport rur i elementów z PCW 

 Transport rur PCW powinien odbywać się samochodami w pozycji poziomej w 
paletach. Rury powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się oraz przed 
uszkodzeniem ostrymi przedmiotami.. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem 
przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podczas prac rozładunkowych rur i elementów studzienek rewizyjnych nie wolno rzucać. 

4.3. Transport włazów kanałowych 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego 
naleŜy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.4. Transport korytek odwodnieniowych 

 Elementy odwodnienia liniowego mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

4.5. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki 
transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 
zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w 
wymaganiach technologicznych. 

4.6. Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

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

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi. 

5.3. Roboty ziemne 

 Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania 
robót - wykopu (ręcznie i mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Dno 
wykopu powinno być równe. 

5.4. Przygotowanie podło Ŝa 

 Pod rury kanalizacyjne naleŜy wykonać podłoŜe z pospółki o grubości  20  cm.  
Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w SST. 

5.5. Roboty monta Ŝowe 

5.5.1. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki rewizyjne dla kanalizacji i drenaŜu skarpowego Kopca powinny mieć właz typu 
lekkiego, klasy A wg PN-H-74051-02 [11]. Poziom włazu zlokalizowanego w jezdni 
powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu 
powinna znajdować się na wysokości min.    8 cm ponad poziomem  terenu. Włazy naleŜy 
obetonować betonem B 20 Stopnie złazowe do studni kanalizacyjnych betonowych, w 
ścianie komina włazowego oraz komory roboczej, naleŜy zamontować mijankowo w 
dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 
0,30 m. 
5.5.2. Ruroci ągi kanalizacyjne 

 Rury kanalizacyjne naleŜy  układać w gotowym wykopie, na przygotowanej 
podsypce piaskowej gr. 20 cm. Rury po zmontowaniu obsypać ręcznie kruszywem 
naturalnym na wysokość 30 cm powyŜej rury. Zagęszczenie ręczne lub z zastosowaniem 
wody. Pozostałą część wykopu zasypywać warstwami z zagęszczeniem mechanicznym. 
Zakres robót wg pozycji  nr 4.2.przedmiaru robót cz. drogowa oraz 3.003 przedmiaru cz. 
kanalizacyjna. 

5.5.3. Odwodnienie liniowe.  

Korytka odwodnieniowe przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z 
wjazdu i chodników, powinny być zakończone studzienką odwodnieniową z osadnikiem. 
Lokalizacja korytek  wg  planu sytuacyjnego rys. nr 2 i 3. Zakres wg  pozycji nr 3.004.  
przedmiaru robót cz. drogowa.. Korytka naleŜy montować na ławie betonowej z betonu B 
25 wg. Szczegółu konstrukcyjnego rys. nr 14. Wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 
cm poniŜej poziomu nawierzchni z kostki. 
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 W projekcie przewidziano odprowadzenie wód opadowych do istniejący studni 
rewizyjnych, przykanalikami  z rur PCW φ 150 mm  
5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić 1,0. 
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z InŜynierem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

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

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez 
InŜyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
* sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
* badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
* badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
* sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
* sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
* sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 

włazowych, 
* sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

* odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 

* odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,01 m, 
* odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
* odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
* wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 

100 m powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 
* rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 

do ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

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

Jednostką obmiarową jest  1 m  wykonanego i odebranego rurociągu kanalizacyjnego 
oraz korytek odwodnieniowych, oraz 1 szt.  studzienki kanalizacyjnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
* roboty montaŜowe rurociągu, przykanalików i studzienek kanalizacyjnych , 
* zasypany  zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

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

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 mb.  wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
* oznakowanie robót, 
* dostawę materiałów, 
* wykonanie robót przygotowawczych, 
* wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV i jego odwodnienie, 
* przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
* wykonanie izolacji rur i studzienek, 
* wykonanie robót montaŜowych, 
* zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
* przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  2.     PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i 

kształtki. Wymagania i badania 
  3.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. świr i mieszanka 
  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 
  5.     PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  6.     PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty                 

i wymiary 
  7.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  8.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 

gorąco 
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  9.     PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10.     PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu 

cięŜkiego) 
12.    PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. 

Wymagania                   i badania 
13.    PN-H-74080-04 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14.    PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
15.    PN-H-74101 śeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17.    BN-62/6738-
03,04, 07         

Beton hydrotechniczny 

18.    BN-86/8971-
06.00, 01 

Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i 
Ŝelbetowe „Wipro” 

19.    BN-86/8971-
06.02 

Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe 

20.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                        
i Ŝelbetowe. 

 

21. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
22. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
23. PN-EN196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 

objętości 
24. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
25. PN-EN 197-1:2002 Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego uŜytku 
26. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
27. PN-EN48011:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 

charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 
28. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 

Definicje i wymagania 
29. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
30. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
31. PN-B-06714-5:1991  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
32. PN-B-06714-7:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
33. PN-B-06714-39: 

1978 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ŝelazawego 

34. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
Ŝwir i mieszanka 

35. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
36. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

piasek 
37. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z ŜuŜla 

wielkopiecowego kawałkowego 
38. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
39. PN-P-01715 : 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i uŜytkowych 

oraz metod badań 
40. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

 
41. PN-EN 681-1:2002  Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma  
42. PN-EN 13101:2004 (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu - Wymagania, 

znakowanie, badania i ocena zgodności 
43. PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
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układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania 
ogólne 

44. PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

45. PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

  
46. PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody uŜytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemia i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do 
stosowania w systemie 

47. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu zbrojonego włóknem stalowym i 
Ŝelbetowe 

 

10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych 
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

22. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - 
Warszawa,                1979-1982 r. 

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów 
kanalizacyjnych z rur „Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r. 

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń 
sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i 
BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do 
stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego 
powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r. 
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1.     Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 01 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem odwodnienia boiska dla zadania: „Remont budynku 
Sali w Milczy". 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 

 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem odwodnienia boiska dla zadania: „Remont budynku Sali w Milczy". 
Dla odwodnienia: 

- Terenu wokół budynku 
zaprojektowano systemy drenaŜowe odprowadzone do kanalizacji. 
 

Przewidziane roboty dla wykonania poniŜszego zakresu: 

- wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi 

- szalowanie wykopów, 

- zasypanie wykopów 

- drena Ŝ z rur drenarskich z filtrem z włókna syntetycznego PVC 08Omm i PVC 

113 mm 

- studzienki drenarskie PVC 315 mm 

- studzienki rewizyjne betonowe 1000 mm 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Definicje i określenia według „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych" zeszyt 9 wydanie COBRTI INSTAL - 08.2003r. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Podstawą rozpoczęcia prac jest projekt oraz zgłoszenie do właściwego terenowo organu 
władzy budowlanej. Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej 
przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w 
szczególności pod kątem moŜliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie 
uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być 
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być kaŜdorazowo 
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych 
przez niego za konieczne równieŜ potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych obiektu, a jeŜeli dotyczą zmiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu. 
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2.    Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Wszystkie materiały, urządzenia i elementy instalacji muszą być dopuszczone 
do obrotu, i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie 
z Ustawą "Prawo budowlane" - Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10. Materiały 
do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę 
u wytwórcy. KaŜdy materiał musi posiadać atest wytwórcy, stwierdzający zgodność 
jego wykonania z odpowiednimi normami. 

 

2.2. Przewody zewn ętrzne 
Do wykonania odwodnienia boisk wykorzystano: 
Rury drenaŜowe z filtrem z włókna syntetycznego PVC-U 80 mm i PVC-U 113 mm. Rury 
kanalizacyjne klasy S, PVC-U 160 mm, PVC-U 250 mm 

 

2.3. Studzienki odwadniaj ące 
Studzienki drenarskie wykonane z karbonowej rury PVC-U 315 mm. Studzienki 
rewizyjne betonowe 1000 mm. 

 
 

2.4   Składowanie materiałów 2.4.1. 

Rury 
Rury naleŜy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoŜa. Rury składować na 
równym podłoŜu, na podkładach drewnianych o szerokości min. 

10 cm i w odstępach od 1 do 2 m. Wysokość składowania 1 m. Rury o róŜnych średnicach 

składować oddzielnie. Końce rur zabezpieczać deklami 
 

2.4.2. Kruszywo 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 
zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

 

3. Sprzęt 
Sprzęt do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót przewidzianych w projekcie powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, 

- koparka podsiębierna 

- ciągnik kołowy 

- samochód skrzyniowy 

- spycharka gąsienicowa 

- zagęszczarka wibracyjna, spalinowa 

- betoniarka wolnospadowa elektryczna 
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- drobny sprzęt montaŜowy 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 

 

4. Transport  
Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
zasadami BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora 
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

Materiały naleŜy przewozić środkami krytymi, zabezpieczającymi przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą być zabezpieczone przed 
przesuwaniem się. 
Przewiduje się transport zdjętego humusu na składowisko przyobiektowe w celu jego 
późniejszego wykorzystania. 
Grunty z wykopów naleŜy przewozić w sposób uniemoŜliwiający wysypywanie się 
przewoŜonego materiału na drogę lub nanoszenie gruntu na kołach samochodów na drogi 
dojazdowe. W wypadku wystąpienia zanieczyszczania dróg dojazdowych przewoŜonym 
materiałem Wykonawca podejmie środki w celu uprzątnięcia materiału oraz uniemoŜliwienia 
dalszego zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty tych czynności wykonanych przez 
odpowiednie słuŜby lub innych Wykonawców. 

 

4.1. Środki transportu 
Przy realizacji inwestycji naleŜy zastosować następujące środki transportu: 

- samochód samowyładowczy do 5 t 

- samochód skrzyniowy do 5 t 

- środek transportu do mieszanki betonu. 
 

4.2. Transport rur 
Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, 
aby wolne końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuŜsze niŜ 1 m. Rury 

0 długości 12 m powinny być przewoŜone pojazdami przystosowanymi do przewozu długich 

elementów, względnie w specjalnych pojemnikach. Rury przewozić w pozycji poziomej, 

zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem podczas jazdy. Zabezpieczenia przed 

przesuwaniem się dolnej warstwy rur, moŜna dokonać za pomocą kołków i klinów 

drewnianych. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać 

ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. NaleŜy zwrócić 

uwagę aby rury nie stykały się 
z ostrymi przedmiotami i nie zostały w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas 
prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać. Kształtki w opakowaniach nieodpornych na 
opady atmosferyczne naleŜy przewozić krytymi środkami transportu. Na materiałach z 
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polichlorku nie wolno przewozić innych materiałów. W lecie transport materiałów powinien 
być tak wykonany, aby zapobiec naświetlaniu i nagrzewaniu rur i łączników. 

4.3. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem 

 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Wykonawca przedstawi do 
akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem odwodnienia. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich 
uŜytkowników urządzeń podziemnych istniejących na tym terenie. Przed przystąpieniem do 
robót naleŜy w terenie wytyczyć geodezyjnie i trwale oznaczyć trasę projektowanych 
instalacji. 
Oznaczenie wykonać za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. 

 

5.3. Roboty ziemne 
Przewody układać w gotowym wykopie o szerokości 90 cm. Wykopy moŜna wykonać 
mechanicznie z odkładką urobku na jedną stronę wykopu. Urobek odkładać na pobocze 
wykopów. Część wydobytego gruntu z wykopu powinna być wywieziona przez Wykonawcę. 
Projektuje się wykopy otwarte o ścianach pionowych, umocnionych za pomocą płyt 
wykopowych lub przy zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w układzie 
poziomym. Zastosowany szalunek musi umoŜliwiać jego sukcesywne podnoszenie lub 
demontaŜ od dołu w miarę wykonywania zasypki. Deskowanie ścian wykopu naleŜy 
prowadzić w miarę jego pogłębiania. 
Dno wykopów powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. 
Szerokość wykopu powinna zapewnić wolną przestrzeń co najmniej 30 cm po obu stronach 
przewodu. PodłoŜe wykonać z podsypki z piasku o grubości 10 cm. Podsypka i obsypka rur 
z piasku grubego i średniego, dobrze uziarnionego. Rury naleŜy układać tak, Ŝeby 
podparcie ich było jednolite. Materiał podsypki nie moŜe zawierać cząstek o wymiarach 
powyŜej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materiału łamanego. Po ułoŜeniu rur naleŜy 
wykonać obsypkę ze Ŝwiru, tłucznia lub piasku do wysokości co najmniej 30 cm nad 
powierzchnią rury. Wielkość cząstek poniŜej 60 mm, bez ostrych kamieni. Następnie 
wykonać zasypkę. Do zasypki wykopu moŜna wykorzystać grunt rodzimy, jeśli maksymalna 
wielkość cząstek nie przekracza 60 mm. Zagęszczanie obsypki i zasypki powinno odbywać 
się warstwami o grubości 10 - 30 cm, równomiernie po obu stronach rury ubijakami 
spalinowymi. Wymagany stopień zagęszczenia warstw gruntu pod drogami wynosi 95% 
ZPPr. Podczas prac wykonawczych naleŜy zwrócić uwagę na zabezpieczenie rur przed 
przemieszczeniem podczas wypełniania i zagęszczania wykopu. CięŜkie urządzenia 
dopiero po przykryciu rury na wysokość 1,0 m. Wykopy i ich zabezpieczenie wykonać 
zgodnie z BN-83/8836-02 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 
kanalizacyjne." Wykopy chronić przed zalewaniem wodą. Roboty prowadzić w wykopach 
suchych. Roboty obejmują wykonanie: 

a) odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej: 
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- punktów osi trasy, 

- reperów roboczych, 
 

b) uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, 

c) wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów i załoŜenie reperów roboczych 

przy tych obiektach, 

d) stabilizacji punktów w sposób chroniący je przed zniszczeniem, 

e) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktów, 

f) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów osnowy 

geodezyjneji ustalenie ich współrzednych, łącznie z ich zgłoszeniem do Państwowego 

Zasobu Geodezyjnego 
h) utrzymywanie zastabilizowanych punktów w niezbędnym zakresie, 
i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikających z przepisów Prawa Geodezyjnego 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany sposób odwodnienia 
wykopów oraz sprzęt do tego tego przewidziany. 

5.4.  Roboty zwi ązane 
Po zasypaniu przewodów naleŜy teren pozostawić dla brygady drogowej, która według 
projektu drogowego wykona nawierzchnie. 

 

6.    Kontrola jako ści robót  
Kontrolę wykonania i badania przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz 
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci kanalizacyjnych" zeszyt 9 (wyd. 
COBRTI INSTAL). 

 

6.1.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określonymi w przepisach szczegółowych oraz 
zaakceptowanymi przez Inwestora. 
Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 
NaleŜy sprawdzić: 

- wytyczenie osi przewodu, 

- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami, 

- szerokość wykopu, 

- głębokość wykopu, 

- odwadnianie wykopu, 

- szalowanie wykopu, 

- zabezpieczenie od obciąŜeń ruchu kołowego, 

- odległość od budowli sąsiadującej, 

- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

- rodzaj rur i kształtek, 

- rodzaj podłoŜa, 

- składowanie rur i kształtek, 
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- sprawdzanie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 

- badanie odchylenia osi i spadku kanału, 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułoŜenia przewodów i studzienek, 

- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia i uszczelnienia przewodów, 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokrywy wpustu, 
 

6.2.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niŜ +- 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 10 cm, 

- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać +- 3 cm, 

- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać +- 5 cm, 

- odchylenie kolektora w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 

przekraczać +- 5 mm, 

- odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5 % projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 

m powinien być zgodny z projektem, 

- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonywane z dokładnością do +- 5 mm. 
 

7.    Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar wykonanych robót sporządza się w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 
kosztorysowaniu. 
Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami: 

- długość rurociągu mierzy się wzdłuŜ jego osi, 

- do ogólnej długości rurociągu wlicza się długość armatury łączonej na gwint i łączników, 

- do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłuŜek i 

urządzeń, 

- zwęŜki wlicza się do rurociągów o większych średnicach, 



- 33 - 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
m    - dla montaŜu rur i prób szczelności z dokładnością do 0,01 

szt   - dla armatury i kształtek z dokładnością do 1 
m3   - dla wielkości wykopów z dokładnością do 0,01 
m2   - dla wykonywanej nawierzchni z dokładnością do 0,01 

 

8.    Odbiór robót  
Odbiór przeprowadzić zgodnie z: - „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 
Kanalizacyjnych" - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 9. Odbiór techniczny 
robót składa się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikających i odbioru 
technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Roboty prowadzić zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Roboty 
muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i wytycznych 
producentów. Niewyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek aktów prawnych 
nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Przed zasypaniem rurociąg winien być 
zinwentaryzowany przez uprawnionego geodetę i naniesiony na mapy sytuacyjne będące w 
zasobach. MontaŜ studzienek drenaŜowych, ułoŜenie rur drenarskich podlegają odbiorowi 
robót ulegających zakryciu oraz końcowemu. Odbiór wykonanych robót powinien być 
przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 

 

8.1. Odbiór techniczny cz ęściowy 
Badania przy odbiorze częściowym: 

- zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i 

inwentaryzacją geodezyjną, 

- zbadanie podłoŜa naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, 

- zbadanie podłoŜa wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 

- zbadanie materiału ziemnego uŜytego do podsypki i obsypki przewodu 

- zbadanie szczelności przewodu. 
 

Wyniki badań naleŜy wpisać do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z 
normami i aprobatami technicznymi, a jest przedłoŜony do odbioru technicznego 
częściowego. Odbiór częściowy stanowi podstawę do zasypania odebranego odcinka 
rurociągu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu, 
zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie próby i 
sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 
dokumentację powykonawczą. 

8.2. Odbiór techniczny ko ńcowy 
Badania przy odbiorze końcowym: 

- zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i 

inwentaryzacją powykonawczą, 
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- zbadanie zgodności protokółów odbioru: próby szczelności, wyników badań 

bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

- zbadanie wykonania studzienek drenarskich, 

- zbadanie szczelności przejść przez przegrody, 
Wyniki badań naleŜy wpisać do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów 
częściowych, projektem, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i 
inwentaryzacją geodezyjną jest przedłoŜony podczas spisywania protokółu odbioru 
końcowego. Do dziennika wpisać wykonanie odbioru końcowego. Kierownik budowy jest 
zobowiązany złoŜyć oświadczenia: 

- o wykonaniu rurociągu zgodnie z projektem i WTWiO oraz powołanymi normami i 

przepisami. 

- o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy. 
 

9.    Podstawa płatno ści  
Podstawę płatności ustala Inwestor w warunkach przetargu. NaleŜne płatności wyliczone 
będą za wykonane roboty zgodnie z: 
dokumentacją projektowa, obmiarem robót i oceną jakości wykonania robót -w oparciu o 
ceny jednostki obmiarowej, podane w wycenionym przedmiarze robót. 
 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- wytyczenie geodezyjne 

- zakup wszystkich materiałów z transportem 

- wykonanie wykopów, obsypki, zasypki i zageszczenie poszczególnych warstw 

- zabezpieczenie w wykopie odkrytych kabli i odsłoniętych urządzeń podziemnych 

- wykonanie podłoŜa pod drenaŜ i studzienki drenarskie 

- ułoŜenie drenaŜu z rur PCV z kształtkami w gotowym wykopie, 

- wykonanie kompletnych studni drenarskich 

- dokonanie wszystkich niezbędnych odbiorów branŜowych 
wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i badań, wykonanie dokumentacji geodezyjnej 
i aktualizacja zasobu mapowego w niezbędnym zakresie, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca 
robót i jego utrzymanie. opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych 
uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
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Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania Sieć kanalizacyjna              

zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i Ŝelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady 
PN-84/B-10735 PN-90/B-14501 
ochrony. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-84/B-10729 Studzienki kanalizacyjne 
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
Zaprawy budowlane zwykłe 
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk. 
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania Włazy kanałowe. Klasy A 
(włazy typu lekkiego) Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu 
cięŜkiego) Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych Cement. Transport 
i przechowywanie 

BN-62/6738-03,04,07   Beton hydrotechniczny 

Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni drogowych. 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Prefabrykaty 
budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe 

PN-EN 1610                   Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 

PN-B-10729:1999        Kanalizacja. Studzienki Kanalizacyjne. 

PN-EN 1401-1:1999     Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z litego polichlorku winylu-PVC) do odwadniania i kanalizacji -Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu 
 

10.2.  Inne dokumenty. 

KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe.  

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe.  

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe.  

KB1-38.4/7/-81Płyty Ŝelbetowe pokrywowe 

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" -Warszawa 1994r. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 

PN-87/B-01070 

PN-80/B-01800 
PN-85/B-01805 

PN-88/B-32250 

PN-71/H-04651 

PN-87/H-74051-00 

PN-87/H-74051-02 

PN-87/H-74051-02 

PN-64/H-74086 

BN-88/6731-08 

10. 10. 10. 10. Przepisy zwiPrzepisy zwiPrzepisy zwiPrzepisy związane zane zane zane 

10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy10.1. Normy    

PN-B-10736:1999 
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"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" Wymagania 

Techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 9 Instrukcje montaŜu opracowane przez producent 


