
 1

Egzemplarz nr 2( dla Wykonawcy ) 

      
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 
WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 

Temat: Naprawa przepustu w ciągu drogi 1789Z  
 
Branża : Drogowa  
 
 
Adres:   droga powiatowa nr 1789Z w km. 3 + 286,0; działka numer 34 

obręb Trzebień, gmina Dolice   
 

Inwestor:  Zarząd Dróg Powiatowych 
 ul. Bydgoska 13/15   73 – 110 Stargard Szczeciński 

 
 

Zespół projektowy: 
 
 

 
Branża 

 

 
Funkcja 

 
Imię i nazwisko 

 
Nr uprawnień 

 
Podpis 

Drogowa 

Asystent 
 
 
 
 

inż.  
Wiesław 
Bączkowski 
 
 

187/Sz/2002 
 
 
 
 

 

Projektant mgr inż.  
Jerzy Grzesiak 
 
 
 

554/Sz/94  

 
 
 

Stargard Szczeciński sierpień 2015 roku 
 
 



 2

Spis treści: 
 

 
Numer  

 

 
Tytuł specyfikacji technicznej 

 
Str. 

   
D-01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów 3 
D-02.00.01. Roboty ziemne oraz profilowanie powierzchni gruntu 5 
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 8 
D-03.01.02. Przepust z rur PEHD 10 
D-02.03.01. Wykonanie nasypów 15 
D-06.04.01. Rowy ( odtworzenie ) 18 

D-02.03.01c. Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża na gruncie 
samonośnym  

20 

   
   

 
 
 
UWAGI: 
Wszystkie specyfikacje techniczne zostały opracowane na podstawie ogólnych specyfikacji 
technicznych  które opracowano na zlecenie G e n e r a l ne j  D y r e k c j i  D r ó g  
P u b l i c z n y c h  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

D-01.02.01 kod CPV – 45113000-2 
 

USUNIĘCIE KRZEWÓW 

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z usunięciem wraz wykarczowaniem krzewów rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie przepustu i rowu 
melioracji szczegółowej w ciągu drogi powiatowej numer nr 1789Z w km. 3 + 286,0 miejscowość Trzebień, 
gmina Dolice. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy realizacji robót.  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wycięciem                             
i wykarczowaniem krzewów porośniętych o średniej gęstości w zakresie zgodny z dokumentacją.  

MATERIAŁY 

Nie występują. 

SPRZĘT 

Sprzęt do usuwania krzewów 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem pni drzew i krzewów należy stosować: 
− piły mechaniczne, 
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania, 
− spycharki, 
− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem  
− frezarki pni. 

 TRANSPORT 

 Transport pni i karpiny 

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.  

WYKONANIE ROBÓT 

Zasady oczyszczania terenu z krzewów 

Roboty związane z usunięciem krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie, złożenie w stosy a następnie 
wywiezienie do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni pozostałości po robotach. Z uwagi na stan  
krzewów zamawiający zakwalifikował je do zutylizowania jako nie nadające się na materiał użytkowy lub też 
opałowy. W związku z powyższym  Wykonawca wywiezie i zutylizuje w miejscu, które sam sobie zapewni. 
Doły po wykarczowaniu należy zasypać materiałem zasypowym wraz z zagęszczeniem adekwatnym jak dla 
nasypów. Teren robót po ich zakończeniu należy oczyścić z pozostałości, splantować oraz wyrównać. Teren pod 
budowę w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego  powinien być oczyszczony z krzewów. Roślinność istniejąca a nie przeznaczona do 
usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to zostanie ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Wójta Gminy Dolice.  Karczowanie krzewów należy prowadzić w 
taki sposób, aby nie doszło do uszkodzenia istniejących elementów obiektu, stoków skarp oraz nawierzchni 
jezdni. W przypadku uszkodzenia elementów obiektu, stoku skarpy lub konstrukcji jezdni  naprawa uszkodzeń 
zostanie wykonana na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.  
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Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa    
i odpowiednich przepisów. Sposób oraz miejsce utylizacji, wszelkich pozostałości po wycince i wykarczowaniu 
krzewów, Wykonawca zapewni sobie sam.  

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzewów  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 
korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania 
określone w specyfikacji technicznej jak dla podbudowy.  

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem krzewów jest – m2 powierzchni gruntu porosłej krzewami. 

ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, 
przed ich zasypaniem. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych  
Cena wykonania robót obejmuje: 
− wycięcie i wykarczowanie krzewów, 
− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi nie przedstawiających wartości użytkowej lub też opałowej do miejsc które 

Wykonawca sam sobie zapewni lub ich utylizacji,  
− zasypanie dołów, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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D - 02.00.01 – kod CPV 45236000-0 
  
ROBOTY ZIEMNE ORAZ PROFILOWANIE POWIERZCHNI GRUNTU
  

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wykopów oraz profilowaniem poboczy w ciągu drogi powiatowej numer nr 1789Z   
miejscowość Trzebień, gmina Dolice. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy realizacji robót.  

Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie wykonywania 
robót ziemnych tj., wykopów, pobocza oraz profilowania stoku skarpy w związku z naprawą przepustu 
drogowego. 

MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Nie dotyczy – brak materiałów 

Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu zdjęcia humusu oraz nadmiaru gruntu powinny być przez Wykonawcę 
robót załadowane na środki transportu kołowego i odwiezione do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni.  

SPRZĘT 

Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót  może użyć do ich wykonania następujący sprzęt: 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, ), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki  itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki ), 
− sprzętu zagęszczającego ( ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 TRANSPORT 

 Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu, jego 
objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do odspajania i załadunku gruntu. 
Transport gruntu winien odbywać się do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni i ewentualne zwiększenie 
odległości transportu ponad wartości przyjęte w opracowywaniu oferty przetargowej nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.  

 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 cm. 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm,                       
a krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp projektowane  zgodnie z 
przekrojami zawartymi w dokumentacji i nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarpy nie powinny przekraczać 
± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności.  
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Odwodnienia pasa robót  

 Wykonawca jest obowiązany o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania robót, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, 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 również za dowieziony grunt. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 

Sprawdzenie odwodnienia 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

Badania do odbioru korpusu ziemnego 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica. 

Tablica . Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m  
i poziomicą lub niwelatorem, po 1 razie od strony 
ponuru oraz od strony poszuru oraz w miejscach, 
które budzą wątpliwości 

2 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

3 Pomiar pochylenia skarp 
4 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
5 Pomiar równości skarp 
6 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

po 1 razie od strony ponuru oraz od strony poszuru 
oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

 

 Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
 
Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub                           
+1 cm. 

Pochylenie skarp 

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

 Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

Spadek podłużny korony korpusu  

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub               
+1 cm. 
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Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w niniejszej ST powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali 
zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót  

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy ) wykonanych robót ścinki i profilowania  powierzchni skarpy ,  
pobocza oraz 1 m3 wykonania wykopów, nasypów. 

ODBIÓR ROBÓT 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie ścinki nadmiaru gruntu obejmujący: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie                      

i wyładunek do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni, 
− profilowanie skarpy,  
− zagęszczenie powierzchni skarpy ,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− rekultywację terenu.  
− załadunek i wyładunek oraz transport urobku na nasyp lub odkład do miejsca które Wykonawca sam sobie 

zapewni  
− odwodnienie terenu robót ziemnych na czas ich wykonywania, 
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D-01.01.01 – kod CPV 45233120-6 
 

ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKO ŚCIOWYCH 

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wyznaczeniem położenia przewodu przepustu w ciągu drogi powiatowej numer 1789Z w km. 3 + 286,0 
miejscowość Trzebień, gmina Dolice. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy realizacji robót.  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu posadowienie w terenie projektowanego przewodu przepustu 
w ciągu drogi powiatowej numer 1789Z w km. 3 + 286,0 miejscowość Trzebień, gmina Dolice. 

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem osi i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów skrajnych przewodu przepustu, 
b) uzupełnienie dodatkowymi punktami (wyznaczenie przebiegu osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

MATERIAŁY 

Do utrwalenia punktów należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe 
albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych,               
w sąsiedztwie punktów załamania, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.                   
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości 
około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości               
od 0,04 do 0,05 m. 

 SPRZĘT 

Do odtworzenia sytuacyjnego parkingu i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia przebiegu przewodu przepustu i punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

WYKONANIE ROBÓT 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację                         
reperu roboczego. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace 
pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych lub reperów roboczych. Wykonawca powinien sprawdzić czy 
rzędne określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi. Jeżeli Wykonawca 
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, 
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to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Zaniechanie powiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli 
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub 
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 
robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i wysokościowych 
Punkty charakterystyczne i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą 
robót ziemnych. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem robót 
budowlanych i towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach w sąsiedztwie terenu robót. Założone w trakcie robót repery robocze powinny być wyposażone w 
dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Przy 
opracowywaniu projektu wykonawczego projektant założył reper roboczy na przecięciu osi jezdni i przepustu 
na nawierzchni jezdni o rzędnej wysokościowej 100,00 m.n.p.m.  

Odtworzenie osi przewodu 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 
Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej 
w dokumentacji projektowej. Osie oraz krawędzie powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach 
pośrednich. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w 
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni 
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających 
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu.  

Kontrola jako ści prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem osi przewodu przepustu, nawierzchni jezdni 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)  

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest szuka odtworzonego położenia przewodu przepustu w terenie. 

Sposób odbioru robót 

Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena km wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
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D - 03.01.02 – kod CPV 45220000-5 
 

PRZEPUST  Z RUR PEHD  

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z posadowieniem przewodu przepustu z rury karbowanej z tworzywa PEHD o średnicy nominalnej 
DN 800 mm długości 8,0 m . w ciągu drogi powiatowej numer 1789Z w km. 3 + 286,0 miejscowość Trzebień, 
gmina Dolice 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
realizacji robót.  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
posadowieniem przewodu przepustu z rury karbowanej tworzywowej PEHD o średnicy nominalnej DN 800 mm 
długości 8,0 m . 

MATERIAŁY 

Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 
− rura z tworzywa PEHD o średnicy nominalnej DN 800 mm długości 8,0 m, 
− materiały separacyjne do odseparowania gruntu rodzimego od ławy kruszywowej tj. geowłóknina 

separacyjna  
− materiały kamienne i kruszywo do wykonywania ławy z kruszywa 
− kruszywo do zasypki przepustu, 
 
 
Rury 
Do wykonania przewodu przepustu należy użyć rury karbowanej z tworzywa PEHD o średnicy nominalnej DN 
800 mm i długości 8,0 m. Zamawiający jest w posiadaniu rury PEHD o średnicy nominalnej DN 800 mm , 
długości 8,0 m i zostanie przekazana Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy. Rura  z tworzywa PEHD fi 
800 mm  jest składowana na placu zlokalizowanym w miejscowości Chociwel, wykonawca sam sobie zapewni 
załadunek , rozładunek i transport z miejsca składowania na plac budowy.   
 
Geowłóknina separacyjna 
Do odizolowania gruntu rodzimego od ławy kruszywowej należy użyć geowłókniny separacyjnej o parametrach 
co najmniej jak podanych poniżej: 
- wytrzymałość na rozciąganie – 7 kN/m  
- wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu -  70 l/m2s 
- odporność na przebicie statyczne CBR – 2300 N 
- wydłużenie przy max. obciążeniu – 40 % 
- wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu – 4,0E-6 m2/s 
 
Materiał kamienny i kruszywo do wykonania ławy 
Do wykonania ławy z kruszywa należy użyć żwirów, pospółek, mieszanki żwirowo – piaskowych frakcji do 
31,5 mm. Materiał winien odpowiadać normą żwir i mieszanka, wg PN-B-11111,  piasek, wg PN-B-11113 

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania przepustu 

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu z rury  z tworzywa PEHD powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparki do wykonywania wykopów, 
− żurawi samochodowych, 
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− sprzętu do montażu przepustów, ramy z krążkami linowymi, wciągarki wielokrążkowe na samochodach do 
podnoszenia, drabiny, 

− sprzęt zagęszczający, zależny od wielkości otworu przepustu i wielkości zasypki przepustu: ubijaki ręczne, 
zagęszczarki mechaniczne, płyty wibracyjne,  

− sprzęt do transportu 

TRANSPORT 

Transport rur PEHD 

Transport rur PEHD oraz ich załadowanie i wyładowanie musi być wykonane starannie, tak aby nie uszkodzić 
fabrycznej powłoki zewnętrznej jak i też wewnętrzne. Nie wolno uderzać rurami o twarde i ostre przedmioty 
oraz nie wolno ich ciągnąć po gruncie. W trakcie transportu rury powinny być zabezpieczane przed 
przemieszczaniem się, np. za pomocą taśm, pasów, nie dopuszcza się łańcuchów i lin stalowych ). 

Transport innych materiałów 

Transport materiałów kamiennych, kruszyw, elementów deskowania powinien odbywać się dowolnymi 
środkami transportu. 

WYKONANIE ROBÓT 

Zakres robót 

Zakres robót wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje: roboty przygotowawcze, wykopy, podłoże 
pod przepust, montaż przepustu z rury HDPE, zasypkę przepustu, umocnienie skarp wlotu i wylotu oraz 
umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem. Przepusty montuje się ze specjalnie karbowanej rury z 
tworzywa HDPE o średnicy nominalnej DN 800 mm.   

Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu obejmują czynności przewidziane w ST, w tym m.in.: 
− odwodnienie terenu budowy. Na podstawie lat ubiegłych w okresie planowanych robót nie zaobserwowano 

występowania wody opadowej w rowie  
− regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu. 

Wykop pod posadowienie przepustu 

Wykonanie wykopu powinno odpowiadać wymaganiom PN-S-02205. Metoda wykonania robót powinna być 
dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz 
posiadanego sprzętu. Zaleca się wykonywanie wykopu ręcznie do głębokości  2 m. Wykonywanie wykopu 
poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia jest dopuszczalne tylko do głębokości 1 m poniżej poziomu 
piezometrycznego wody gruntowej. Wymiary wykopu powinny być dostosowane do wymiarów budowli w 
planie. W szerokości dna należy uwzględnić przestrzeń o szerokości od 0,60 do 0,80 m na pracę ludzi i ew. 
zabezpieczenie ściany wykopu. Zabezpieczenie ścian wykopu przez zastosowanie bezpiecznego pochylenia 
skarp 1 : 1,5. Następnie dno rowu odwadniającego w miejscu projektowanego posadowienia przewodu 
przepustu należy przygotować, poprzez pogłębienie do rzędnej wysokościowej podane w dokumentacji.  

Podłoże pod przepust 

W przypadku układania przepustu bezpośrednio na gruncie kształt podłoża powinien być wyprofilowany. 
Powierzchnia podłoża powinna być dokładnie wyrównana i dostosowana do kształtu przepustu, gdyż po 
ułożeniu przepustu nie ma możliwości jej uzupełnienia lub dogęszczenia. Na tak wykonane dno należy rozłożyć  
geowłókninę separacyjno – filtracyjną z wywinięciem na boki, na którą zostanie następnie rozłożona warstwa o 
grubości 30,0 cm kruszywa naturalnego tj. pospółki, żwiru lub mieszanki żwirowo – piaskowej, która to warstwa 
stanowi ławę z kruszywa.  Ława z kruszywa winna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 97 % według 
próby Proctora Normalnego. Tak przygotowaną ławę z kruszywa należy zawinąć od góry warstwą geowłókniny 
separacyjno – filtracyjnej. Na tak przygotowaną i owiniętą geowłókniną ławę kruszywową należy rozłożyć 
podsypkę piaskową o grubości warstwy 10 cm z tego górne 5 cm winno być ułożone w stanie luźnym. 
Powierzchnia podsypki powinna być dokładnie wyrównana i dostosowana do kształtu rury, gdyż po ułożeniu 
przepustu nie ma możliwości jej uzupełnienia lub dogęszczenia. Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć w 
osi rurę HDPE. 

Montaż przewodu przepustu z rury HDPE.  

Montaż przepustu może być wykonany wyłącznie przez wyszkolony personel techniczny. Montaż przepustu 
musi przebiegać ściśle według instrukcji montażu producenta przepustów, a w przypadku jej braku lub 
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niepełnych danych - zgodnie z poniższymi wskazaniami. Montaż przepustu może być wykonany w miejscu 
ostatecznej lokalizacji przepustu.  
 
Montaż przewodu przepustu 
Końce przewodu przepustu zakończone prostopadle do osi.  Dno rowu w miejscu projektowanego posadowienia 
przewodu przepustu należy przygotować, poprzez pogłębienie do rzędnej wysokościowej podanej w 
dokumentacji. Na tak wykonane dno należy rozłożyć  geowłóknię separacyjno – filtracyjną z wywinięciem na 
boki, na którą zostanie następnie rozłożona warstwa o grubości 30,0 cm kruszywa naturalnego tj. pospółki, 
żwiru lub mieszanki żwirowo – piaskowej, która to warstwa stanowi ławę z kruszywa.  Ława z kruszywa winna 
być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia 97 % według próby Proctora Normalnego. Tak przygotowaną ławę 
z kruszywa należy zawinąć od góry warstwą geowłókniny separacyjno – filtracyjnej. Na tak przygotowaną i 
owiniętą geowłókniną ławę kruszywową należy rozłożyć podsypkę piaskową o grubości warstwy 10 cm z tego 
górne 5 cm winno być ułożone w stanie luźnym.  Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć w osi rurę HDPE. 
Następnie należy wykonać zasypkę wspierająca przewód przepustu i w dalszej kolejności wykonać warstwami o 
grubości do 30 cm nasyp budowlany.  Przedmiotowe prace należy prowadzić jednocześnie z pracami opisanymi 
w punkcie powyżej niniejszej specyfikacji.  

Geowłóknina separacyjno - filtracyjna 

Izolację ławy kruszywowej od gruntu ma zapewnić geowłóknina separacyjno – filtracyjna. Układanie 
geowłókniny należy wykonywać po wcześniejszym wyrównaniu i wyprofilowaniu dna wykopu.  Goewłókninę 
należy układać ręcznie pasami wzdłuż osi przewodu przepustu. Z uwagi na dostępne w handlu szerokości 
geowłókniny należy ułożyć pasy z zakładem wzdłuż co najmniej 0,5 m. Nie dopuszcza się układania 
geowłókniny pasami krótszymi niż długość przewodu przepustu z zakładem w poprzek przepustu.  Pasy 
geowłókniny należy połączyć ze sobą w sposób zgodny  z zaleceniami producenta. Geowłókninę należy ułożyć 
na szerokości równej szerokości ławy kruszywowej powiększonej o co najmniej 2 * 0,5 m jako zabezpieczenie 
boków ławy kruszywowej. 

Zasypka przepustu 

Zasypka przepustu powinna być wykonana ściśle według instrukcji producenta przepustów lub dokumentu 
dopuszczającego do stosowania przepustów (np. aprobaty technicznej), gdyż praca przepustu polega głównie na 
przenoszeniu parcia zagęszczonego wokół niego gruntu zasypki. W przypadku niepełnych danych zawartych w 
instrukcji wykonywania zasypki, należy przestrzegać poniższych wskazówek. Pierwsza warstwa zasypki ma na 
celu stabilizację dolnych naroży przepustu, w związku z czym musi być nawilżana z regularnością określoną w 
PN-S-02205 oraz energicznie zagęszczana, aby ułatwić penetrację ziarn zasypki pod spód rury, gdzie występują 
największe naciski wywierane przez konstrukcję na podłoże.  Następnie zasypkę wykonuje się warstwami 
poziomymi od 20 do 30 cm grubości, naprzemiennie po obu stronach przekroju, w ten sposób aby poziom 
zasypki po obu stronach był taki sam. Każda warstwa powinna być zagęszczana. Wskaźnik zagęszczenia 
powinien być nie mniejszy niż Is=0,98 według normalnej próby Proctora. W przypadku stosowania sprzętu 
mechanicznego do zagęszczania zasypki, należy dbać o nieuszkodzenie konstrukcji przewodu przepustu i jego 
powłoki ochronnej. W bezpośrednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m) zagęszczanie należy prowadzić w 
sposób bardzo ostrożny - zaleca się stosować np. ubijaki ręczne lub płyty wibracyjne. 

Umocnienie skarpy wlotu i wylotu przepustu 

Dokumentacja przewiduje wykonanie umocnienia skarpy od strony ponuru i poszuru ( wlotu i wylotu ) poprzez 
montaż ścianek czołowych z prefabrykowanych elementów żelbetowych. Montaż ścianek czołowych należy 
wykonać zgodnie z właściwą specyfikacją opracowana przez producenta elementów ścianek czołowych.  
Minimalne  warunki techniczne dla ścianki czołowej: 
− ścianka żelbetowa prefabrykowana według rozwiązania systemowego danego producenta 
− wysokość ścianki minimum 3,3 m 
− długość ścianki 4,0 m ( możliwość zabudowania z kilku węższych segmentów ) 
− klasa betonu minimum C 30/37 
− klasa ekspozycji betonu XF4 
− nasiąkliwość < 5 % 
− obciążenie minimum 16,7 kN/m2 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 
akceptacji: 
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− deklaracje właściwości użytkowych  (lub dokument równoważny) na prefabrykaty do wykonania ścianek 
czołowych  

− deklaracje właściwości użytkowych ( lub dokument równoważny ) na materiały, do których wydania 
producenci są zobowiązani przez właściwe normy PN i BN jak  kruszywo, geowłókninę separacyjno - 
filtarcyjną, 

Badania w czasie robót 

Kontrola robót przygotowawczych i wykopów 

Kontrolę robót przygotowawczych i wykopu pod przepust należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań 
określonych w niniejszej ST.  

Kontrola wykonania podłoża pod przepust 

W czasie przygotowania podłoża pod przepust należy zbadać: 
− zgodność wykonywanych robót z dokumentacją, 
− prawidłowość wyprofilowania kształtu podłoża w dostosowaniu do kształtu spodu przepustu, 
− grubość warstwy ławy kruszywowej oraz podsypki i ich wymiary w planie, 
− zagęszczenie ławy kruszywowej i podsypki wg BN-77/8931-12. 

Kontrola montażu przepustu z rury karbowanej HDPE  

Kontrola montażu przepustu powinna uwzględniać sprawdzenie: 
− prawidłowości posadowienia przepustu na podsypce, w przypadku przeniesienia przepustu z miejsca 

montażu znajdującego się poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu. 

Kontrola robót izolacyjnych 

Izolację powierzchni zewnętrznej lub wewnętrznej przepustu należy sprawdzić przez oględziny i badania, 
zgodnie z wymaganiami w zakresie: 
− jednolitości i ciągłości powłoki na powierzchni przewodu przepustu, 

Kontrola wykonania zasypki przepustu 

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna być zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu 
dostarczonej przez producenta oraz wymaganiami  niniejszej ST. Kontrola wykonania zasypki przepustu 
powinna uwzględniać sprawdzenie: 
− dokładności ułożenia pierwszej warstwy zasypki, wpływającej na należytą stabilizację rury przepustu, 
− prawidłowości wykonania następnych warstw zasypki, z uwzględnieniem dopuszczalnych grubości warstw 

oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
− poprawności wykonania zasypki i prowadzenia zagęszczania zasypki w bezpośrednim otoczeniu przepustu, 

ze zwróceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powłoki ochronnej, 
− właściwości użytych materiałów (gruntów) do zasypki, 
− powierzchni wykonywanej zasypki, 
− nieodkształcalności wymiarów wewnętrznych przepustu pod wpływem działania zasypki. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego przepustu. 

ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonany wykop, 
− wykonane podłoże pod przepust, 
− wykonane ławy kruszywowej, 
− przepust na podłożu lub podsypce, 
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− wykonana geowłóknina separacyjno – filtracyjna 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentacji wraz z odwodnieniem, 
− dostarczenie materiałów, 
− przygotowanie podłoża pod przepust, 
− wykonanie fundamentu pod przepust, 
− montaż przepustu z rury HDPE z przeniesieniem go do miejsca ostatecznej lokalizacji przepustu,  
− zasypkę przepustu, wykonaną zgodnie z instrukcją, z zagęszczeniem warstwami, 
− uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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D - 02.03.01 – kod CPV 45220000-5 
  

WYKONANIE NASYPÓW 
WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem nasypów  w ramach naprawy przepustu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej numer 1789Z 
w km. 3 + 286,0 miejscowość Trzebień, gmina Dolice 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy realizacji 
przedmiotowych robót.  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nasypów o wysokości do 3,0  m w zakresie zgodnym z dokumentacją.   

MATERIAŁY (GRUNTY) 

Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-02205. 
Na całym zakresie należy używać kruszywa mrozodpornego o frakcji zawierającej się w przedziale 0 ÷ 31,5 o 
nierównomiernym uziarnieniu ( D > 5 ). Mogą to być mieszanki żwirowe, żwirowo – klińcowe. Wymaganym 
jest aby maksymalna średnica ziaren materiału układanego bezpośrednio przy rurze nie przekraczała wielkości 
skoku karbu rury.    

SPRZĘT 

Dobór sprzętu zagęszczającego 

Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na 
wielkość oraz zakres robót należy używać płyt wibracyjnych spalinowych lub o napędzie elektrycznym, 
ubijaków spalinowych typu „skoczek” oraz w miejscach trudno dostępnych ubijaków ręcznych.  
  

TRANSPORT 

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 wbudowania gruntu 
(materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie nasypów 

Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu. 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze. 

Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie podłoża 
nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 
0,95. Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości 
wskaźnika zagęszczenia 0,95 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy 
podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru 
wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205.Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 
powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych powyżej. 
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Zasady wykonania nasypów 

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono 
w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania 
należy przestrzegać następujących zasad: 
a)     Nasypy należy 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 zależności od rodzaju gruntu i 

sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić 
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego prawidłowego wykonania warstwy 
poprzedniej. 

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

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

Zagęszczenie gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy 
zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść 
maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do 
zagęszczania podano powyżej. 

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-żużlowych +2 %,  −4 % 

Wymagania dotyczące zagęszczania 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. Jeżeli 
badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien spulchnić 
warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie 
spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować 
nowy materiał, o ile Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego 
zagęszczenia warstwy. Wymagany stopień zagęszczenia  według Proctora nornalnego winien zawierać się w 
przedziale 0,95 ÷ 0,98.   

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

Rodzaje badań i pomiarów 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi we 
wcześniejszych punktach niniejszej specyfikacji. 
Szczególną uwagę należy 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 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
a)     prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b)    odwodnienia każdej warstwy, 
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c)     grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 
jeden raz , 

d)    nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według zasad ogólnych, 
e)     przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
−      prawidłowości wykonania skarp, 
−      szerokości korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi 
pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej oraz 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. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
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. 

ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
−      oznakowanie i zabezpieczenie terenu 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.  
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D - 06.04.01– kod CPV 45232452-5 
 

ROWY - ( odtworzenie ) 

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z odtworzeniem rowu odwadniającego sieci szczegółowej w ciągu drogi powiatowej numer 1789Z w km. 3 + 
286,0 miejscowość Trzebień, gmina Dolice. 

Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy realizacji robót.  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczaniem, 
pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu na długości całkowitej 40,0 m tj. po 20,0 m z każdej strony 
w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanego w ciągu drogi powiatowej numer 1789Z w km. 3 + 286,0 
miejscowość Trzebień, gmina Dolice przepustu. 

MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

SPRZĘT 

Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
− koparek podsiębiernych, 
− spycharek lemieszowych, 
− urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
− zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 

TRANSPORT 

Transport materiałów 

Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków transportowych. 

WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót 

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie 
rowu. 

Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 

W wyniku prac odtworzeniowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z 
PN-S-02204 : 
- dla rowu przydrożnego w kształcie trapezowym - szerokość dna co najmniej 1,50 m, nachylenie skarp od 1:1,5, 
głębokość do rzędnych wysokościowych podanych w dokumentacji. Spadek podłużny dna rowu powinien 
wynosić 0,50% w wyjątkowych sytuacjach nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1,5 %.  

Roboty wykończeniowe 

Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z odtwarzania rowów i skarp należy wywieźć do miejsca które 
Wykonawca sam sobie zapewni. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny 
z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w miejscu które Wykonawca sam sobie zapewni.  
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KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Pomiary cech geometrycznych odtwarzanego rowu i skarp 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica  
 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadek podłużny rowu 1 raz z każdej strony 

2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz z każdej strony 

3 Powierzchnia skarp 1 raz z każdej strony 

 

Spadki podłużne rowu 

Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją i wynosić 0,5 % z tolerancją ± 0,5% spadku. 

Szerokość i głębokość rowu 

Szerokość dna rowy powinna wynosić 1,5 m a głębokość rowu powinna być zgodna rzędnymi podanymi w 
dokumentacji z tolerancją ± 5 cm. 

Powierzchnia skarp 

Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien 
przekraczać 3cm. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) rowu. 

ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m odtworzonego rowu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie rowu, 
− pogłębianie i profilowanie rowu, 
− ścięcie trawy i krzaków, 
− odwiezienie urobku do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni, 
− roboty wykończeniowe, 
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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D - 02.03.01c kod CPV 45233320-8 
 

WZMOCNIENIE   GEOSYNTETYKIEM PODŁO ŻA  
NA   GRUNCIE   SŁABONOŚNYM  

WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wzmocnienia geosyntetykiem podłoża pod nasyp oraz korpus w ciągu drogi 
powiatowej numer 1789Z w km. 3 + 286,0 miejscowość Trzebień, gmina Dolice . 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy realizacji robót.  

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 
odbiorem wzmocnienia podłoża pod nasyp oraz korpus drogowy  na gruncie słabonośnym za pomocą 
geosyntetyku zastosowanego przy budowie: 
− trwałych nasypów dróg, 

Określenia podstawowe 

Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych jak 
polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą wytrzymałością oraz 
wodoprzepuszczalnością. 
Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, 
geomembrany. 

Geowłóknina - materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez 
igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje maszynowo 
uformowany w postaci maty. 

Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch lub więcej układów 
przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów. 

Geokompozyt - materiał złożony z co najmniej dwóch rodzajów połączonych geosyntetyków, np. geowłókniny i 
geosiatki, uformowanych w postaci maty. 

Geosiatka - płaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie większymi niż elementy składowe, z oczkami 
połączonymi (przeplatanymi) w węzłach lub ciągnionymi  

Georuszt - siatka wewnętrznie połączonych elementów wytrzymałych na rozciąganie, wykonanych jako 
ciągnione na gorąco, układane i sklejane lub zgrzewane. 

Wzmocnienie geosyntetykiem podłoża nasypu - wykorzystanie właściwości geosyntetyku przy rozciąganiu 
(wytrzymałości, sztywności) do poprawienia właściwości mechanicznych gruntu nasypu.     

Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa drogowego. 

Słabe podłoże (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spełniające wymagań, wynikających z warunków nośności 
lub stateczności albo warunków przydatności do użytkowania nasypu. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT  

Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Materiały do wykonania robót 

Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 
Materiały do wykonania wzmocnienia podłoża nasypu za pomocą geosyntetyku powinny być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej, ST oraz z aprobatą techniczną. 

Geosyntetyk 
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Rodzaj geosyntetyku i jego właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji 
projektowej. W dokumentacji projektowanej przyjęto do zastosowania jako wzmocnienie podłoża  geowłókninę 
separacyjno – filtracyjną o parametrach co najmniej jak poniżej podane. 
- wytrzymałość na rozciąganie – 16/16 kN/m  
- wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny wyrobu -  70 l/m2s 
- odporność na przebicie statyczne CBR – 2300 N 
- wydłużenie przy max. obciążeniu – 40 % 
- wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie wyrobu – 4,0E-6 m2/s 
 
Geowłóknina powinna być dostarczana w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. Wymiary (szerokość, długość) 
mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamówień (niektóre wyroby mogą być dostarczane 
w panelach). Rolki powinny być opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu 
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinięciem. Warunki składowania nie powinny wpływać na 
właściwości geosyntetyków. Podczas przechowywania należy chronić materiały przed zawilgoceniem, 
zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni słonecznych. 
Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ułożonych poziomo na 
wyrównanym podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. Opakowania nie należy zdejmować aż do 
momentu wbudowania. Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed 
uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur. 

Grunty na nasypy 

Grunty na nasypy powinny odpowiadać wymaganiom ST . 

SPRZĘT 

Sprzęt stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykiem podłoża nasypu 

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) do układania geosyntetyków 
 układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np.  przez podwieszenie 

rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp. 
b) do wykonania robót ziemnych 
 równiarki, walce, płyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne itp. odpowiadające wymaganiom robót. 

TRANSPORT 

Transport materiałów 

Geosyntetyki mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 
− opakowania bel (rolek) folią, brezentem lub tkaniną techniczną, 
− zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, 
− ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem, 
− niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub 

rozciąć geowłókniny. 
  
Materiał ziemny na nasypy powinien być przewożony zgodnie z wymaganiami ST . 

WYKONANIE ROBÓT 

Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dotyczą ustalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, ew. usunięcia przeszkód, 
przygotowania podłoża i usunięcia górnej warstwy podłoża słabonośnego. Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych, usunięcie drzew, krzaków, humusu, darniny i roboty rozbiórkowe powinny odpowiadać 
wymaganiom właściwych przedmiotowo ST.  
Przygotowanie podłoża wymaga: 
− usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić materiał geotekstylny, a 

także ziemi roślinnej, o ile jest to możliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. kożucha), 
− wyrównania powierzchni, najlepiej przez ścięcie łyżką w ruchu do tyłu, aby układany materiał geotekstylny 

przylegał na całej powierzchni do podłoża. 
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Układanie i zasypywanie geosyntetyków 

Geosyntetyki należy układać na podstawie planu, określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót, 
kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia, mocowania tymczasowego itp. Wskazany jest 
kierunek układania „pod górę”. Geosyntetyki należy tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku 
zasypywania. Zakłady sąsiednich pasm powinny wynosić 30-50 cm, na podłożu bardzo słabym (CBR ≤ 2%) i 
nierównym lub w bieżącej wodzie - nawet 100 cm. Jeżeli pokrywana powierzchnia jest węższa niż dwie 
szerokości pasma, to można je układać wzdłuż osi. Należy wówczas szczególnie przestrzegać zachowania 
zakładu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt 
prętami w kształcie U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W 
uzasadnionych przypadkach wymagane jest łączenie pasm, najczęściej na budowie za pomocą zszycia, połączeń 
specjalnych itp. Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (około 5 m), gdyż mniej jest zakładów i 
połączeń. W przypadku dysponowania wąskimi pasmami (1,5-3 m) korzystny jest układ krzyżowy z 
przeplecionych prostopadłych pasm, rozwijanych poprzecznie i podłużnie. Układ taki zapewnia skuteczną 
dwukierunkową współpracę materiału. Jeżeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, 
to rolki materiału można ciąć na potrzebny wymiar za pomocą odpowiednich urządzeń, np. piły mechanicznej. 
Nie należy przy tym dopuszczać do miejscowego topienia materiału, aby nie spowodować sklejania warstw 
rolki. Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest rozkładana 
na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem, najczęściej spycharką, a tylko wyjątkowo ręcznie. Duże 
kamienie nie powinny być zrzucane z większej wysokości, by nie niszczyć geosyntetyków. W takim przypadku 
celowe jest układanie najpierw bezpośrednio na materiale warstwy bez kamieni. Pasma należy układać 
„dachówkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowało podrywania materiału. Niedopuszczalny jest ruch 
pojazdów gąsienicowych, walców okołkowanych i innych ciężkich maszyn bezpośrednio po ułożonym materiale 
geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 25-30 cm. Za zgodą Inspektora nadzoru 
inwestorskiego można dopuścić ruch ciężkich pojazdów kołowych po materiale, jeśli powstanie kolein 
powoduje wybranie luzów i napięcie materiału, dzięki czemu lepiej przeciwdziała on odkształceniom gruntu. 
Koleiny następnie wypełnia się zasypką. Sposób wykonania nasypu powinien być zgodny z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i odpowiadać wymaganiom właściwej przedmiotowo ST.  

Inne roboty 

Do innych robót, nie należących bezpośrednio do zakresu robót przy wzmocnieniu geosyntetykiem podłoża 
nasypu mogą należeć: nawierzchnia, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy odwodnienia, umocnienie 
skarp itp., które zostały ujęte w osobnych właściwych przedmiotowo ST. 

KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Badania przed przystąpieniem do robót 

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

(certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. 
badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

−  sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 
akceptacji. 

Badania w czasie robót 

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

Tablica Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość 

badań 

1 Oczyszczenie i wyrównanie terenu Całe podłoże 

2 Zgodność z dokumentacją projektową  Kontrola bieżąca 
3 Prawidłowość ułożenia geosyntetyku, 

przyleganie do gruntu, wymiary, wielkość 
zakładu itp. 

 
Jw. 

4 Zabezpieczenie geosyntetyku przed 
przemieszczeniem, prawidłowość połą-

 
Jw.   
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czeń, zakotwień, balastu itp. 

5 Wykonanie nasypu właściwa 
przedmitowo ST.  

6 Przestrzeganie ograniczeń ruchu 
roboczego pojazdów  Jw. 

OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
− m2 (metr kwadratowy), przy układaniu geosyntetyku, 
Jednostki obmiarowe innych robót są ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiór robót zanikaj ących i ulegających  zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, 
− ułożenie geosyntetyku. 

PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania każdej jednostki obmiarowej obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoża, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− ułożenie geosyntetyku. 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Inne dokumenty 

1. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. 
GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002 

 
 
 
 
 
 
 


