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D-01.01.01 kod CPV 45112000-5 
 

ODTWORZENIE  TRASY 
I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 

 WSTĘP 

 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z odtworzeniem trasy  i jej punktów wysokościowych poboczy wzdłuż drogi powiatowej numer 1709Z na 

odcinku Stargard - Żarowo.  

 Zakres stosowania ST 

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

zadanie pt. „Ulepszenie pobocza drogi powiatowej numer 1709Z na odcinku Stargard – Żarowo”. 

 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie poboczy w ilości zgodnie z 

dostarczonym przedmiarem robót.  

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem osi i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów charakterystycznych o podanych w 

tabelach na rysunku numer 1 współrzędnych geodezyjnych  i ich wysokościach podanych na profilu 

podłużnym, 

b) uzupełnienie dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 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 elementów zagospodarowania pasa drogowego i punktów wysokościowych należy 

stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia elementów zagospodarowania pasa drogowego i jego punktów 

wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 WYKONANIE ROBÓT 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7) w 

oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 

pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane 
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przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach 

Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych 

oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 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 osi trasy i punktów wysokościowych 
 

Punkty charakterystyczne jezdni, poboczy 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 jezdni i obiektów 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.  

 Odtworzenie trasy 

Tyczenie krawędzi jezdni, poboczy należy wykonać w dowiązaniu do istniejącej jezdni.  Krawędzie powinny 

być wyznaczone w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu 

i ukształtowania, lecz nie rzadziej niż co 10 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w 

stosunku do istniejącej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi należy wyznaczyć z 

dokładnością do 1 cm.  

  Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi poboczy na powierzchni terenu 

(określenie granicy robót) oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót 

i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Do wyznaczania krawędzi poboczy 

należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania 

terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 

poprzecznych. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie ulepszenia poboczy.  

 Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem 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 km ( kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 

pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Cena jednostki obmiarowej 

Cena km wykonania robót obejmuje: 

− oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac pomiarowych 

− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych, 

− uzupełnienie krawędzi dodatkowymi punktami, 

− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
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− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
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D - 06.03.01 - kod CPV 45112000-5 
 

ŚCINANIE  POBOCZY 
 

WSTĘP 
 

Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem ścinki pobocza wzdłuż drogi powiatowej numer 1709Z na odcinku Stargard - 

Żarowo.  

 Zakres stosowania ST 

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

zadanie pt. „Ulepszenie pobocza drogi powiatowej numer 1709Z na odcinku Stargard – Żarowo”. 

 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych polegających na ścince 

zawyżonego pobocza średnio 5 cm ponad istniejącą nawierzchnię jezdni w ilości zgodnie z dostarczonym 

przedmiarem robót. 

 

Określenia podstawowe 
Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni. 

Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy, które wykonawca winien sam 

sobie zapewnić. 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

 MATERIAŁY 
Nie dotyczy – brak materiałów 

 

SPRZĘT 
 

Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej ST powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych, 

− równiarek z transporterem (ścinarki poboczy),  

− równiarek do profilowania, 

− ładowarek czołowych, 

− walców, 

− płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 

− przewoźnych zbiorników na wodę. 
 

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 
 

Ścinanie poboczy 
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Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym. Ścinanie 

poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z założonym spadkiem 

poprzecznym 6%. Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład do miejsca 

które Wykonawca sam sobie zapewni. Ewentualne zwiększenie odległości transportu ponad wartości przyjęte w 

opracowywaniu oferty przetargowej nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 

zapłaty za transport.  

 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w tablicy poniżej. 

Tablica  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

 

Lp. 

 

 

Badana cecha  

 

Częstotliwość badań 

1 Spadki poprzeczne co 50 m  

2 Szerokość co 50 m 

 

Spadki poprzeczne poboczy 

Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z założeniem 6%  z tolerancją  1%. 

 

Szerokość poboczy 

Szerokość pobocza należy mierzyć miarą lub taśmą długości co najmniej 2 metrową.  Szerokość pobocza nie 

może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

 

OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach.  

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST  i wymaganiami Inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostki obmiarowej - cena wykonania 1 m2 robót obejmuje: 

− prace pomiarowe i przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− ścięcie poboczy , 

− załadunek, odwiezienie gruntu do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni i wyładunek, 

− sprzątanie jezdni i pobocza po wykonanych robotach  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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D-04.01.01 kod CPV 45233320-8 
 

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM 
I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 

 WSTĘP 

 Przedmiot  ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego przy wykonywaniu 

ulepszenia pobocza wzdłuż drogi powiatowej numer 1709Z na odcinku Stargard - Żarowo.  

 Zakres stosowania ST 

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

zadanie pt. „Ulepszenie pobocza drogi powiatowej numer 1709Z na odcinku Stargard – Żarowo”. 

pobocza w ciągu drogi powiatowej numer 1709Z na odcinku Stargard - Żarowo.  

 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego przy wykonywaniu pobocza w ilości zgodnie 

z dostarczonym przedmiarem robot. 

 MATERIAŁY 

Nie występują. 

 SPRZĘT 

 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru inwestorskiego 

może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem 

ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

 WYKONANIE ROBÓT 

 Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 

przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych. Wcześniejsze przystąpienie do 

wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora 

nadzoru inwestorskiego przy korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 

wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 

wykonaniem warstwy konstrukcyjnych. 

 Wykonanie koryta 

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

przygotowane.  Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi i w rzędach równoległych do osi lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są 
roboty i do trudności jego odspojenia.  Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 

zastosowanie maszyn z uwagi na ich gabaryty. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien zostać przetransportowany do 

miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni. 
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 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

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

oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 

profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 

najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 

głębokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 

wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 

wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 

jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od podanego w tablicy. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z PN–S-02205 . 

Tablica Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 

korpusu 

Minimalna wartość Is  

 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni podłoża 

 

1,00 

 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i 

wtórny moduł odkształcenia podłoża według PN –S-02205. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 

odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po 

wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 

Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 

przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 

zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 

osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru inwestorskiego oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 

własny koszt. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 

wyprofilowanego podłoża podaje tablica. 

Tablica Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta co 50 metrów 

2 Równość podłużna co 50 metrów 

3 Równość poprzeczna co 50 metrów 

 Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

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

i -5 cm. 
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Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-

68/8931-04 .Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.  Nierówności nie mogą przekraczać 20 

mm. 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w powinny 

być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 

Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 OBMIAR ROBÓT 

  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową i wymaganiami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót 

− odspojenie gruntu , 

− przetransportowanie nadmiaru gruntu do miejsca które Wykonawca sam sobie zapewni  

− profilowanie dna koryta , 

− zagęszczenie, 

− utrzymanie koryta lub podłoża, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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D - 06.03.01a – kod CPV 45233140-2 
 

WYKONANIE POBOCZY   
 

  WSTĘP 

 Przedmiot ST 

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

związanych z wykonaniem poboczy wzdłuż drogi powiatowej numer 1709Z na odcinku Stargard - Żarowo.  

 Zakres stosowania ST 

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

zadanie pt. „Ulepszenie pobocza drogi powiatowej numer 1709Z na odcinku Stargard – Żarowo”. 

  

 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i 

odbiorem wykonywanych poboczy, w zakresie wykonania z destruktu bitumicznego poboczy o grubości 

warstwy 10,0 cm ( po zagęszczeniu ), 

 Określenia podstawowe 

Pobocze ulepszone - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdu, umieszczenia 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni, wykonana z destruktu bitumicznego odpowiednio wyrównanego i ukształtowanego w 

profilu poprzecznym i podłużnym oraz zagęszczonego. 

 MATERIAŁY 

 Rodzaje materiałów stosowane do wykonania poboczy 

Do wykonania poboczy zaprojektowano destrukt z nawierzchni bitumicznych o granulacji od 0 do 16 mm. 

Destrukt stanowi własność Zamawiającego i  pochodzi z wcześniejszego frezowania warstw bitumicznych 

nawierzchni jezdni. Destrukt bitumiczny został złożony w pasie drogowym drogi powiatowej numer 1709Z w 

miejscowości Żarowo. 

 Woda 

Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
pitną wodę wodociągową. 

 SPRZĘT 

 Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania poboczy gruntowych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- równiarek do profilowania przekroju poprzecznego poboczy, 

- ładowarek czołowych i chwytakowych do załadunku gruntu, 

- walców statycznych gładkich i ogumionych wielokołowych lub walców wibracyjnych do 5 ton, 

- płytowych zagęszczarek wibracyjnych, 

- przewoźnych zbiorników na wodę wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kontrolowanego 

rozpryskiwania wody oraz w pompy do napełniania zbiorników wodą, 

- szczotek mechanicznych. 

  TRANSPORT 

 Środki transportu do wykonania robót 

Do wykonania robót Wykonawca zapewni dowolne środki transportowe (np. samochody skrzyniowe, 

samochody samowyładowcze lub ciągniki z przyczepami). Preferuje się stosowanie środków transportowych 

samowyładowczych. 
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 WYKONANIE ROBÓT 

 Założenia ogólne 

Pobocza stanowią boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewniać szybkie odprowadzenie wody z jezdni i 

poboczy. Wewnętrzna krawędź pobocza i zewnętrzna krawędź jezdni powinny stanowić jedną linię, a spadek 

poprzeczny poboczy gruntowych powinien wynosić 6,0 %. Pochylenie podłużne poboczy powinno być zgodne z 

pochyleniem podłużnym jezdni. 

 Przygotowanie do wykonania pobocza  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany, w zależności od charakteru wykonywanej pracy, 

dokonać: 
a) usunięcia z powierzchni terenu zanieczyszczeń takich jak gałęzie, kamienie, liście z drzew, skoszenia trawy i 

chwastów, a w razie konieczności również innych elementów, których usunięcie czasowe nie spowoduje 

zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b) wyznaczenia szerokości pobocza i ustalenia krawędzi korony drogi, 

c) odwodnienia w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych, przez wykopanie rowków odwadniających, 

d) spulchnienia powierzchni poboczy na głębokość średnio 5 cm dla dobrego związania warstw, 

e) spryskania wodą powierzchni w przypadku nadmiernie suchego gruntu poboczy. 

  Wykonanie uzupełnienia i profilowania poboczy 

Przed przystąpieniem do wykonania poboczy Wykonawca wykona czynności określone powyżej w niniejszej 

specyfikacji. Na wykonanie poboczy Wykonawca użyje destruktu bitumicznego stanowiącego własność 
zamawiającego. Destrukt bitumiczny powinien być równomiernie rozkładany na całej szerokości pobocza o 

grubości warstwy 10,0 cm po zagęszczeniu  oraz profilowany do wymaganego spadku poprzecznego za pomocą 
równiarek. Zagęszczenie destruktu powinno być dokonywane za pomocą walców, których rodzaj Wykonawca 

uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Zagęszczenie należy prowadzić od krawędzi poboczy w 

kierunku krawędzi nawierzchni. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać jednakowy spadek 

poprzeczny zgodny ze spadkiem założonym oraz nie posiadać śladów kół od walców. W pobliżu przeszkód na 

poboczu, utrudniających pracę sprzętu mechanicznego (np. przy drzewach, znakach drogowych, barierach 

ochronnych, nie usuniętych na czas robót pachołkach itp.), wszystkie drobne roboty należy wykonać ręcznie. 

Wykonanie rowków odpływowych w poboczach 

Rowki odpływowe (odwadniające) w poprzek pobocza wykonuje się, gdy: 

- istnieje doraźna potrzeba usunięcia lokalnych zastoisk wodnych na jezdni lub zapobieżenia spływania wody 

wzdłuż drogi,  

Rowki odpływowe wykonuje się w miejscach pozwalających na szybki i skuteczny spływ wody z jezdni, 

prostopadle lub ukośnie do krawędzi nawierzchni. Przekrój poprzeczny rowka powinien być trójkątny lub 

trapezowy. Dno rowka powinno mieć pochylenie podłużne, co najmniej 1%. Rowki wykonuje się ręcznie przy 

użyciu oskardów i łopat. 

Roboty wykończeniowe 

Po wykonaniu robót wyżej opisanych  Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nadmiaru destruktu 

bitumicznego, jeśli w trakcie robót został tam przesunięty oraz do ustawienia, usuniętych  innych elementów 

znajdujących się na poboczu przed rozpoczęciem robót. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w tablicy poniżej. 

 

Tablica  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Lp. 

 

 

Badana cecha  

 

Częstotliwość badań 

1 Spadki poprzeczne co 50 m  

2 Równość podłużna co 50 m 

3 Równość poprzeczna co 50 m 

 Szerokość co 50 m 

 

Dopuszcza się następujące tolerancje: 



 13

- spadków poprzecznych  ± 1%, przy czym spadek pobocza 6,0 %, 

- dla pomiarów równości podłużnej i poprzecznej - prześwit maksymalny pod łatą nie może przekroczyć 15 

mm. 

- szerokość pobocza należy mierzyć miarą lub taśmą długości co najmniej 2 metrową.  Szerokość pobocza nie 

może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

 OBMIAR ROBÓT 

 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową wykonanych robót na poboczach jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót. 

 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 robót przy naprawie poboczy obejmuje: 

- oznakowanie robót, 

- przygotowanie podłoża, 

- załadunek, transport i wyładunek destruktu bitumicznego, 

- rozścielenie  destruktu bitumicznego i jego wyprofilowanie zgodne z dokumentacją, 
- zagęszczenie poboczy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 

- roboty wykończeniowe, 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Żwir 

i mieszanka 

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 

Piasek 

4. PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego 

5. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 

 

 

 
 


