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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWIORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z usunięciem humusu dla rozwiązania dróg wewnętrznych, miejsc 
postojowych ukształtowania terenu  na terenie ZOZ w Brodnicy.  

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako wytyczne przy wykonaniu i odbiorze robót realizacji 
przedmiotowej inwestycji w zakresie określonym w pkt.1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy zdjęciu warstwy humusu i 
obejmują: 
- zdjęcie humusu w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotowych prac wraz z załadunkiem i 
transportem humusu na składowisko Wykonawcy. 
Uwaga: humus przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany będzie na 
jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 – Ustawa 628 z 27.04.2001 
„O odpadach”. 
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1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z definicjami zawartymi w 
odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w STWiORB A.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Warstwa humusu – warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo pracowników i  
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z niniejszą 
STWiORB i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB A.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują 

3. SPRZET 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB A.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu będą wykonywane mechanicznie i ręcznie. 
Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem: 
- równiarka – zdjęcie warstwy humusu, 
- spycharka – zdjęcie i spryzmowanie humusu, 
- ładowarka – załadunek humusu na środki transportu, 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB A.00 „Wymagania ogólne”. 
Zdjęty humus (ziemi roślinnej) transportowany będzie na odkład dowolnymi środkami transportu 
samowyładowczego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB A.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Zgarnięcie warstwy humusu – warstwę humusu przeznaczoną do zdjęcia określa Dokumentacja 
Projektowa. Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy koparką wieloczynnościową z wymiennym 
osprzętem lub spycharką. Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami. 
Załadunek i transport humusu – humus zostanie odtransportowany na odkład. Załadunek odbędzie 
się sprzętem wymienionym w punkcie 3 niniejszej części specyfikacji, a przewóz samowyładowczymi 
środkami transportu, będącymi w dyspozycji Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB A.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową: 
- powierzchnia zdjęcia humusu, 
- grubość zdjętej warstwy humusu, 
- prawidłowość spryzmowania humusu, 
Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-B-06050. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z ustaleniami Kontraktu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami producenta, niniejsza specyfikacją techniczną, 
ustaleniami indywidualnymi oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie czynności wymienione w pkt.6 
zostały ocenione pozytywnie. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z 
dokumentacją projektową (dokumentacja projektowa wykonawcy akceptowana przez Inspektora 
Nadzoru przed rozpoczęciem prac), STWiORB i ustaleniami indywidualnymi. 
Odbiór końcowy odbywa sie po zakończeniu wszystkich prac w danym obiekcie. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
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1 WSTEP 

1.1 PRZEDMIOT STWiORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych przy , które zostaną wykonane w ramach budowy drogi wewnętrznej, miejsc 
postojowych w ramach robót budowlanych związanych z budową zadaszenia i drogi dojazdowej na 
terenie ZOZ w Brodnicy. 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako wytyczne przy wykonaniu i odbiorze robót realizacji 
przedmiotowej inwestycji w zakresie określonym w pkt.1.1. 
Niniejsza STWiORB należy rozpatrywać i stosować łącznie z STWiORB J105_ST_A_00 – 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJETYCH STWIORB 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi częściami 
Specyfikacji Technicznej: 
B.02.01. - część 01 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
B.02.01. - część 02 – Wykonanie wykopów w gruntach I÷V kat. 
B.02.01. - część 03 – Wykonanie nasypów 

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE 

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- 
użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
– Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
– Warstwa wiążąca - warstwa znajdującą się miedzy warstwa ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
– Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
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– Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
– Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
– Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączająca lub odcinająca. 
– Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
– Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
– Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 
konstrukcji nawierzchni. 
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnia do głębokości 
przemarzania. 
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja / przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego polaczenia. 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt, itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy, itp. 
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne” 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za zgodność z dokumentacją projektową, a w 
przypadku jej braku z niniejszą STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za odwodnienie wykopów, odprowadzenie wód wraz z uzyskaniem odpowiednich 
warunków i uzgodnień. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca  
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz 
opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu. 

2 MATERIAŁY 

2.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 
niniejszej STWiORB i dokumentacji projektowej. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.1.1 Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
powinien przedłożyć szczegółową informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i próbek do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 

2.1.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolę od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba _e postanowienia ogólnych lub szczegółowych 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru należy 
formować w hałdy i wykorzystywać przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

2.1.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

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

2.1.4 Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów powinny być 
wykorzystanie do wykonania projektowanych skarp i wypełnienia wykopów powstałych po 
wyburzeniach kanałów żelbetowych lub do niwelacji terenu. Grunty stanowiące nadmiar objętości 
robót ziemnych mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono 
tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 
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3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 
Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP dotyczącymi jego użytkowania oraz zgodny z normami ochrony 
środowiska. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać sie możliwością 
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.). 

4 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca Bedzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Przewożone materiały należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową, 
wymaganiami STWiORB oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za odwodnienie wykopów, odprowadzenie wód wraz z uzyskaniem 
odpowiednich warunków i uzgodnień. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
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Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże sie skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inpektora. 

5.2 ODWODNIENIA ROBÓT ZIEMNYCH 

Wykonawca powinien, o ile będą tego wymagać warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnia odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulęgną 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. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.3 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, 
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody padowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB A_00 “Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót i jakości materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i niniejszej STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są 
określone w STWiORB, normach i wytycznych. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potracę za obniżona jakość. 

7 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte niniejszą STWiORB podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje sie za wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, niniejszą STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 
niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne. 
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8 PODSTAWA PŁATNOSCI 

Zgodnie z postanowieniami Kontraltu. 

 

 

MAKRONIWELACJA TERENU - CZĘŚĆ 01 - ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW 

WYSOKOSCIOWYCH 

9 WSTĘP 

9.1 PRZEDMIOT STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i 
punktów wysokościowych w związku z wykonaniem robót ziemnych dla rozwiązania dróg 
wewnętrznych, miejsc postojowych oraz ukształtowaniem terenu w ramach robót budowlanych 
związanych z budową  zadaszenia i drogi dojazdowej na terenie ZOZ w Brodnicy. 

9.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako wytyczne przy wykonaniu i odbiorze robót realizacji 
przedmiotowej inwestycji w zakresie określonym w pkt.1.1. 
Niniejsza STWiORB należy rozpatrywać i stosować łącznie z STWiORB J105_ST_A_00 – 
WYMAGANIA OGÓLNE. 

9.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu obiektów i 
obejmują: 
• roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe przy robotach ziemnych dla parkingów, dróg 
dojazdowych, zjazdów, miejsc postojowych , innych nawierzchni oraz ukształtowania terenu. 

9.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wg podanych w części ogólnej 

9.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wg podanych w części ogólnej 

10 MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu obiektów i punktów wysokościowych wg zasad 
niniejszej ST są: 
• paliki drewniane o średnicy 5-8 cm i długości 0,5-1,5 m, 
• słupki betonowe, 
• farba chlorokauczukowa. 
• Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
• Pale drewniane umieszczone poza granica robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnice 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 śred. 5 
mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
• „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
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11 SPRZĘT 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym sprzętem 
geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, 
taśmy stalowe). 
Sprzęt stosowany do wyznaczania punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 

12 TRANSPORT 

Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. 

13 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót zawarto w części ogólnej niniejszej ST. 

13.1 ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Menedżera Projektu. 
Punkty główne i punkty pośrednie musza być zaopatrzone w oznaczenia określające ich 
charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych. 

13.2 WYZNACZENIE PUNKTÓW GŁÓWNYCH OSI TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 

Punkty wierzchołkowe trasy 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 granica robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami 
głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 100 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej 
i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelacje podwójna w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

13.3 ODTWORZENIE OSI TRASY 

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



11 
 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością 
do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2. 
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robót. 

13.4 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 Inżyniera. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów 
głębszych niż 1 metr. Odległość miedzy palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania 
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie 
zgodnym z dokumentacją projektową. 

14 KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem obiektów i punktów wysokościowych 
należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

15 OBMIAR ROBÓT 

Wg Kontraktu 

16 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w niniejszej ST - część „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inspektorowi. 

17 PODSTAWA PŁATNOSCI 

Wg Kontraktu 

18 PRZEPISY ZWIAZANE 

Ustawa z 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 
zmianami). 
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK – 1983. 
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983. 
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MAKRONIWELACJA TERENU - CZĘŚĆ 02 – WYKONANIE WYKOPÓW W 

GRUNTACH I ÷ V KAT. 

19 WSTEP 

19.1 PRZEDMIOT STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach nieskalistych koniecznych dla wykonania drogi wewnętrznej, miejsc 
postojowych oraz ukształtowania terenu, w ramach robót budowlanych związanych z budową  
zadaszenia i drogi dojazdowej na terenie ZOZ w Brodnicy. 

19.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako wytyczne przy wykonaniu i odbiorze robot realizacji 
przedmiotowej inwestycji w zakresie określonym w pkt.1.1. 
Niniejsza STWiORB należy rozpatrywać i stosować łącznie z STWiORB J105_ST_A_00 – 
WYMAGANIA OGÓLNE 

19.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu obiektów i 
obejmują: 
• wykonanie wykopów wraz z załadunkiem i transportem gruntu na odkład Wykonawcy i 
plantowaniem skarp i poboczy. 

19.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE 

Głębokość wykopu - odległość miedzy terenem a osią koryta gruntowego w wykopie mierzona 
w kierunku pionowym. 
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy leżacy bezpośrednio pod konstrukcja nawierzchni 
stanowiący powierzchnie robót ziemnych. 
Podłoże budowli ziemnej ( wykopu )- strefa gruntu rodzimego poniżej podłoża nawierzchni. 

19.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dot. robót podano w niniejszej ST – część „Wymagania Ogólne”. 

20 MATERIAŁY 

Nie występują. 

21 SPRZET 

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu oraz do zagęszczania może być stosowany sprzęt: 
• koparki 
• koparko-ładowarki 
• zgarniarki 
• równiarki samojezdne 
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
• lub inny sprzęt zaakceptowany przez Menedżera Projektu 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

22 TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w niniejszej ST - część 
„Wymagania ogólne”. 
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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 może być podstawa roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 

23 WYKONANIE ROBÓT 

23.1 ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie rowadzenia 
robót, a naprawa uszkodzę, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 
podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności 
do innych robót drogowych były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów 
powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor dopuści 
czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Roboty przygotowawcze-odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, usuniecie drzew i  
krzewów, zdjęcie warstwy humusu, oraz ew. rozbiórki elementów dróg i ulic należy wykonać zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi wymaganiami przedmiotowych ST. 

23.2 DOKŁADNOSC WYKONANIA WYKOPÓW 

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

23.3 ODWODNIENIA PASA ROBÓT ZIEMNYCH 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnia odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie 
trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulęgną 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. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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23.4 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej 
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych 
robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

23.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGESZCZENIA I NOŚNOSCI GRUNTU W KORYCIE W GRUNCIE 

RODZIMYM 

(dotyczy gruntów rodzimych niewzmacnianych spoiwami lub przy wymianie gruntów) 
Zagęszczenie gruntu w podłożu wykopu i na powierzchni robót ziemnych powinno 
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), oraz nośności 
E2 podanego w tablicy 1. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia (lub maksymalna wartość wskaźnika 
odkształcenia) i wtórnego modułu odkształcenia E2 
 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa autostrad innych dróg 

korpusu i dróg 

ekspresowych 

ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych 
1,00 1,00 0,97 

 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia lub nośności określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości. 
Konieczność doprowadzenia gruntu podłoża w korycie do wymaganych parametrów nie może 
stanowić podstawy do roszczenia o dodatkowa zapłatę. Możliwe do zastosowania środki proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi. 
Nośność i wskaźnik odkształcenia (jeżeli nie jest możliwe badanie wskaźnika zagęszczenia) warstwy 
gruntu zgodnie z tablica 1 należy sprawdzać na podstawie pomiaru pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 załącznik B w zakresie obciążeń 0.05 MPa do 0.25 MPa. Do 
obliczeń należy przyjąć zakres 0,05 MPa do 0,15 MPa. 

23.6 RUCH BUDOWLANY 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 
powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwila przystąpienia do ostatecznego 
profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność 
budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń 
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powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z 
niedotrzymania podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

24 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

24.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w niniejszej ST cześć „Wymagania ogólne” 

24.2 KONTROLA WYKONANIA WYKOPÓW – CZESTOTLIWOŚĆ BADAŃ I POMIARÓW 

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i ST. 
W czasie kontroli szczególna uwagę należy zwrócić na: 
• sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
• zapewnienie stateczności skarp, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
Szerokość korpusu ziemnego 
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnic się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm. 
Odchylenie osi korpusu ziemnego nie może różnic się od projektu więcej niż 10 cm. 
Szerokość dna rowów 
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 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 kata. 
Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łata 3-metrowa, nie mogą przekraczać 10 cm. 
SPADEK podłużny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 

25 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w niniejszej ST cześć „Wymagania ogólne”. 

26 OBMIAR ROBÓT 

Wg Kontraktu 

27 PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493: Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-S-02205: Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
Instrukcja badan podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 
2002. 
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MAKRONIWELACJA TERENU - CZĘŚĆ 03 – WYKONANIE NASYPÓW 

28 WSTĘP 

28.1 PRZEDMIOT STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przy wykonaniu nasypów koniecznych dla wykonania dróg wewnętrznych, miejsc postojowych oraz 
ukształtowania terenu, w ramach robót budowlanych związanych budową  zadaszenia i drogi 
dojazdowej na terenie ZOZ w Brodnicy. 

28.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako wytyczne przy wykonaniu i odbiorze robot realizacji 
przedmiotowej inwestycji w zakresie określonym w pkt.1.1. 
Niniejsza STWiORB należy rozpatrywać i stosować łącznie z STWiORB J105_ST_A_00 – 
WYMAGANIA OGÓLNE. 

28.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nasypów 
określonych w Dokumentacji Projektowej i obejmują: 
• wykonanie nasypów drogowych wraz z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu. 

28.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE 

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona korona drogi i skarpami 
rowów. 
Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu. 
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza ni_ 1m. 
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 ni_ 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem prowadzonych 
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 według wzoru: 
IS=ρd/ρds 
gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych. 
Wskaznik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona według wzoru: 
U=d60/d10, gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% ziaren gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% ziaren gruntu, (mm), 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w niniejszej ST cześć "Wymagania ogólne". 
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28.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Menedżera Projektu. 
Ogólne wymagania dot. robót podano w niniejszej ST - cześć „Wymagania Ogólne”. 

29 MATERIAŁY 

29.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w niniejszej ST 
część "Wymagania ogólne". 

29.2 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów winny być przez Wykonawcę wykorzystane do budowy 
nasypów zgodnie z Dokumentacją Projektową. Grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów 
a będące nadmiarem robót ziemnych w ilości jak w przedmiarze robót będą wywiezione na odkład. 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora. 
Materiały nieprzydatne do budowy nasypów winny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. Inspektor może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy materiałów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z 
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

29.3 WYMAGANIA OGÓLNE DLA MATERIAŁÓW DO BUDOWY NASYPÓW 

Nasypy należy wykonywać wyłącznie z materiałów spełniających wymagania zawarte w PN-S-
02205:1998 i są zaakceptowane przez Inspektora. Akceptacja powinna następować na bieżąco, w 
czasie trwania robót ziemnych, na podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badan 
laboratoryjnych określonych w niniejszej specyfikacji. 
W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 
uwzględniania wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii wykonania i miejsc wbudowania tych 
materiałów określonych w klauzuli 2.3.1. 

29.3.1 Wybór materiałów do budowy nasypów 

Wskaźnik różnoziarnistości gruntu powinien wynosić co najmniej 3. Grunty o mniejszym wskaźniku 
różnoziarnistości można stosować warunkowo, jeżeli wstępne próby na odcinku doświadczalnym 
wykażą możliwość uzyskania wymaganego zagęszczenia. 
Do górnych i dolnych warstw nasypów nieprzydatne są iły i inne grunty spoiste o granicy płynności 
powyżej 60 % oraz grunty organiczne (o zawartości części organicznych Iom>2%), z wyjątkiem 
piasków próchnicznych o Iom_5%. Nie należy równie_ wykorzystywać gruntów 
trudnozagęszczalnych, których maksymalna gęstość objętościowa szkieletu jest mniejsza niż 
1,6 g/cm3 (nie dotyczy to żużli i popiołów). 
Do górnych warstw nasypów nieprzydatne są także grunty spoiste o granicy płynności wL>35. W 
przypadku wbudowywania w strefie do 50 cm poniżej powierzchni robót ziemnych piasków 
drobnoziarnistych powinny one mieć wskaźnik nośności Wnoś=100. 

30 SPRZET 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu jak w ST B_02_01 część 02. 

31 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu jak w ST B_02_01 część „Wymagania ogólne”. 

31.1 TRANSPORT GRUNTU 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na odkład mogą być stosowane następujące środki 
transportu: 
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• samochody samowyładowawcze, 
• ziemiowozy, 
• zgarniarki. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa 
zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportu powinny spełniać wymagania podane w część "Wymagania ogólne". 

32 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót jak w ST B_02_01 część „Wymagania ogólne”. 

32.1 BUDOWA NASYPÓW 

32.1.1 Dostawy materiału na nasypy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustaloną w 
Programie Zapewnienia Jakości częstotliwością laboratoryjnych badan kontrolnych. 
Wyniki tych badan należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W Umowie z dostawca 
(producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakości należy jednoznacznie określić sposób 
postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez 
Menedżera Projektu. Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów 
oraz przedstawić wyniki badan jakości w ramach PZJ. 

32.1.2 Wymagania ogólne dla nasypów 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania, należy przestrzegać 
następujących zasad: 
• styk dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z różnorodnych gruntów wykonać przy pomocy 
stopni, 
• górna warstwę nasypu (mierzona od spągu platformy roboczej) o grubości co najmniej 0,50 m 
wykonać z materiału o własnościach określonych w klauzuli 2.3.2, 
• nasypy należy wykonać metoda warstwowa, 
• nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości, 
• grubość warstwy w stanie luźnym powinna byc odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju 
gruntu i sprzętu użytego do zagęszczania, 
• przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej, 
• grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, 
• grunty spoiste należy wbudowywać w dolne warstwy nasypów, a grunty niespoiste w górne, 
• warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało rzepuszczalnego 
ze spadkiem górnej powierzchni około 4 %, 
• ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

32.1.3 Wymagana dokładność wykonania nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 10 
cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +1 cm i -
3 cm. 
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie 
korony drogi nie powinny mięć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kata. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łata 3-metrowa. Rowy powinny spełniać wymagania podane w ST 
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B_02_01 cześć 02. Z profilowanej powierzchni skarp należy usunąć kamienie większe niż 80 mm a 
pochylenie poprzeczne górnej powierzchni nasypu winno być wykonane z tolerancja ± 1%. 

32.1.4 Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypów 

Przed przystąpieniem do wykonywania nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST B_02_01 cześć 01. 
Wykonawca przy użyciu widocznych palików wyznaczy zarysy skarp nasypów zgodnie z norma 
PN-S-02205. Przed przystąpieniem do wykonywania nasypów Wykonawca dokona obmiaru 
terenu po zdjętej warstwie humusu. 

32.1.5 Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnia odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulęgną 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 równie_ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

32.1.6 Zagęszczenie i nośność gruntów w podłożu nasypów 

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 zagęszczonej powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia 
gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Wykonawca 
powinien przeprowadzić próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia grubości warstw i liczby 
przejść sprzętu zagęszczającego. Właściwe roboty mogą być prowadzone dopiero po zatwierdzeniu 
wyników badań przez Inżyniera. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określony wg normy BN-88/8931-12 powinien na całej 
szerokości korpusu spełniać wymagania: 
Dla drogi krajowej i wojewódzkiej: 
-górna warstwa o grubości 20 cm - IS ≥ 1,0; E2 ≥ 100 MPa, 
-warstwy nasypu na głębokości od niwelety robót ziemnych poniżej 1,2 m - IS ≥ 1,0; E2 ≥ 60 MPa; 
Drogi powiatowe i lokalne: 
-górna warstwa o grubości 20 cm - IS ≥ 1,0; E2 ≥ 60 MPa, 
-warstwy nasypu na głębokości od niwelety robót ziemnych poniżej 1,2 m - IS ≥ 0,97; E2 ≥ 45 MPa; 
Drogi dojazdowe: 
-górna warstwa o grubości 20 cm - IS ≥ 1,0; E2 ≥ 60 MPa, 
-warstwy nasypu na głębokości od niwelety robót ziemnych poniżej 1,2 m - IS ≥ 0,97; E2 ≥ 30 MPa; 
Jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, gdzie wartość stosunku modułu wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą PN-S-02205 Załącznik B, nie powinna być większa od 2,2. Natomiast 
nośność nasypu określa się modułem wtórnym. 
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Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik 
zagęszczenia Is ≥ 0,95. Z zagęszczania gruntu na skarpach można zrezygnować pod warunkiem 
układania warstw nasypu z poszerzeniem, o co najmniej 0,50 m, a następnie zebrania tego nadkładu. 
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 usunie warstwę i wbuduje nowy materiał. 

32.1.7 Wykonywanie nasypów 

Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 
Nie zezwala się na wbudowywanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność 
gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej 
niż 10 % jej wartości. 
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia, przed jej 
osuszeniem i powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i 
zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie 
wadliwej warstwy. 
Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie 
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie wolno wbudowywać gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem 
lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 
wznowieniem robót należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 
zagęszczać lub układać na niej następnych warstw. 

32.1.8 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 zagęszczonej powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia 
gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Wykonawca 
powinien przeprowadzić próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia grubości warstw i liczby 
przejść sprzętu zagęszczającego. Właściwe roboty mogą być prowadzone dopiero po zatwierdzeniu 
wyników badań przez Inżyniera. 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za 
pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określony wg normy BN-88/8931-12 powinien na całej 
szerokości korpusu spełniać wymagania: 
Dla drogi krajowej i wojewódzkiej: 
-górna warstwa o grubości 20 cm - IS ≥ 1,0; E2 ≥ 100 MPa, 
-warstwy nasypu na głębokości od niwelety robót ziemnych poniżej 1,2 m - IS ≥ 1,0; E2 ≥ 60 MPa; 
Drogi powiatowe i lokalne: 
-górna warstwa o grubości 20 cm - IS ≥ 1,0; E2 ≥ 60 MPa, 
-warstwy nasypu na głębokości od niwelety robót ziemnych poniżej 1,2 m - IS ≥ 0,97; E2 ≥ 45 MPa; 
Drogi dojazdowe: 
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-górna warstwa o grubości 20 cm - IS ≥ 1,0; E2 ≥ 60 MPa, 
-warstwy nasypu na głębokości od niwelety robót ziemnych poniżej 1,2 m - IS ≥ 0,97; E2 ≥ 30 MPa; 
Jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, gdzie wartość stosunku modułu wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą PN-S-02205 Załącznik B, nie powinna być większa od 2,2. Natomiast 
nośność nasypu określa się modułem wtórnym. 
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik 
zagęszczenia Is ≥ 0,95. Z zagęszczania gruntu na skarpach można zrezygnować pod warunkiem 
układania warstw nasypu z poszerzeniem, o co najmniej 0,50 m, a następnie zebrania tego nadkładu. 
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 usunie warstwę i wbuduje nowy materiał. 

33 DOKOPY 

Miejsca dokopów zostaną wybrane przez Wykonawcę i musza być zaakceptowane przez Inspektora. 
Pozyskiwanie gruntu dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu przydatności 
zalęgającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez  Inspektora. 

34 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości jak w ST B_02_01 cześć 02. 

34.1 KONTROLA WYKONANIA NASYPÓW 

Sprawdzenie wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególna uwagę należy zwrócić na: 
• badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
• badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
• badania zagęszczenia nasypu, 
• pomiary kształtu nasypu, 

34.2 BADANIA PRZYDATNOSCI GRUNTÓW DO BUDOWY NASYPÓW 

Badania powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do 
wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż raz na 10000 m3 
robót ziemnych na całość robót. 
Każde badanie powinno określać: 
• skład granulometryczny, wg PN-B-04481, 
• zawartość części organicznych, metoda chemiczna przez utlenianie za pomocą dwuchromianu 
potasu, 
• wilgotność naturalna, wg PN-B-04481, 
• wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, wg PNB- 
04481, 
• granice płynności, wg PN-B-04481, (dla gruntów spoistych) 
• kapilarność bierna, wg PN-B-04493, 
• wskaźnik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01, 
• współczynnik filtracji wg BN-76/8950-03, jeżeli grunt musi spełniać określone wymagania 
ze względu na lokalizacje jego wbudowania. 

34.3 BADANIA PRAWIDŁOWOSCI WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH WARSTW 

Badania polegają na sprawdzeniu: 
• prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
• odwodnienia każdej warstwy, 
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• grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy prowadzić nie rzadziej 
niż raz na 500 m2, 
• nadania spadków warstwom z gruntów spoistych, 
• przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów. 

34.4 BADANIA ZAGĘSZCZENIA NASYPU ORAZ PODŁOŻA NASYPU 

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów 
odkształcenia z wartościami określonymi w klauzulach 5.2.8.1 oraz 5.2.6. Wyniki kontroli należy 
wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej 
warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Menedżera 
Projektu w dokumentach stanowiących załącznik do Dziennika Budowy. 

34.5 POMIARY KSZTAŁTU NASYPU 

Pomiary obejmują kontrole: 
• prawidłowości wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodności z wymaganiami dotyczącymi 
pochylę i dokładności wykonania skarp, 
• szerokości korony korpusu poprzez porównanie szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy gruntu z szerokością wynikająca z wymiarów geometrycznych korpusu 
określonych w Dokumentacji Projektowej. 

35 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej ST cześć „Wymagania ogólne”. 

36 OBMIAR ROBÓT 

Wg Kontraktu 

37 PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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1. WSTEP 

1.1. PRZEDMIOT STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem drogi dojazdowej  z 
parkingiem na terenie ZOZ w Brodnicy 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako wytyczne przy wykonaniu i odbiorze robot realizacji 
przedmiotowej inwestycji w zakresie określonym w pkt.1.1. 
Niniejsza STWiORB należy rozpatrywać i stosować łącznie z STWiORB A_00 „Wymagania 
ogólne” 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH STWiORB 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni wraz jego z profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża gruntowego 
Wykonanie robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 
- ręczne i mechaniczne profilowanie dna koryta lub podłoża gruntowego, 
- mechaniczne zagęszczenie podłoża, 
- utrzymanie koryta lub podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badan, 

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami 
podanymi w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne”  
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
Jezdnia - cześć korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia. 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a)Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
b)Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca sie miedzy warstwa ścieralna a podbudowa, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c)Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni. 
d)Podbudowa - dolna cześć nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e)Podbudowa zasadnicza - górna cześć podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać sie z jednej lub dwóch warstw. 
f)Podbudowa pomocnicza - dolna cześć podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączająca lub odcinająca. 
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g)Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
h)Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
i)Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej sie do nawierzchni. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwiniecie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu mostowego. 
Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnia do głębokości 
przemarzania. 
Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcie ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z przedstawiona dokumentacja 
projektowa , STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne” oraz STWiORB 
B_08 „DROGI.WYMAGANIA OGÓLNE” 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. 

3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
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 może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
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wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Do transportu materiałów należy stosować następujące środki transportu: 
- samochód samowyładowczy, 
- samochód skrzyniowy, 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WARUNKI OGÓLNE 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne” oraz 
STWiORB B_08 „DROGI. WYMAGANIA OGÓLNE”. 
Wykonawca przedstawi projekt wykonania drogi i uzgodni z Inspektorem nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
- stabilizowanie punktów wysokościowych w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera  nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym podłożu nie może odbywać sie ruch budowlany, nie 
związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.3. WYKONANIE KORYTA 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. Należy ustawiać je w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągniecie 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. 
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Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami i 
niniejszej STWiORB , tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w 
pkt.5.4 i pkt.5.5 . 

5.4. PROFILOWANIE PODŁOŻA 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane 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 co najmniej 10 cm, lub na 
głębokość zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, 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, 
określonego w tablicy 1 w p. 5.5. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

5.5. ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej 
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa autostrad innych dróg 

korpusu i dróg 

ekspresowych 

ruch ciężki 

i bardzo ciężki 

ruch mniejszy 

od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 

cm 

1,03 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm 

od powierzchni robót ziemnych 
1,00 1,00 0,97 

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

5.6. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGESZCZONEGO PODŁOŻA 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
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Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed  
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy 
wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera Kontraktu program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową a w przypadku jej braku, z niniejsza STWiORB oraz 
ustaleniami z Zamawiającym. 

6.2. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB Wymagania ogólne” 

6.3. BADANIE W CZASIE ROBÓT 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża : 
- Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
-  Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
- Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
- Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
- Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, 
co 100 m dla pozostałych dróg 
-  Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
-  Zagęszczenie, wilgotności gruntu podłoża - w 2 punktach na dziennej działce roboczej,lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać  w 
punktach głównych łuków poziomych 
Szerokość koryta 
Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5cm. 
Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta należy mierzyć  4-metrową łatą zgodnie z norma BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć  4-metrowa łata. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża musza być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancja ± 0,5%. 
Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta i rzędnymi projektowanymi nie mogą 
przekraczać +1 cm, -2 cm. 
Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej ni_ 5 cm. 
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Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta określony według BN-77/8931-12 nie może być mniejszy niż 
podany w Tablicy 1 

6.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI KORYTA 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Wg ustaleń Kontraktu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne” 
Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót 
zanikających i ulęgających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa (która przedstawia Wykonawca) 
lub niniejsza STWiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
- PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
- PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 
- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płyta 
- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łata 
- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
- Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla Drogownictwa – roboty drogowe Inwestycyjne 
wydane przez BZDBDiM , 03-808 Warszawa ul.Minska 25. 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

DLA ROZBUDOWY MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z ZADASZENIEM Z MIEJSCEM DLA 
PRÓŻNIOWYCH KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ DROGĄ DOJAZDOWĄ NA TERENIE ZOZ W 

BRODNICY 
 
 
 
 
 

B – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE 
 
 

04 – DROGI. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
 
 
CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
 
CPV 45233000-8 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
 
CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzec 2017 
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1. WSTEP 

1.1. PRZEDMIOT STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
drogi dojazdowej  z parkingiem na terenie ZOZ w Brodnicy 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWiORB 

Specyfikacje techniczne są stosowane jako wytyczne przy wykonaniu i odbiorze robot realizacji 
przedmiotowej inwestycji w zakresie określonym w pkt.1.1. 
Niniejsza STWiORB należy rozpatrywać i stosować łącznie z STWiORB A_00 „Wymagania ogólne” 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Zakresem robót jest objęte: 
-wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,  
grub. 25 cm ( droga i parkingi) 
- warstwy odcinającej z piasku stabilizowanego cementem gr.15cm 
Zakres występowania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zgodnie  
z Dokumentacją Projektową. 
Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami 
podanymi w Dokumentacji Projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą 
według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw 
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu  
w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 



1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB A_00 
„Wymagania Ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych  
i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Materiałem jaki należy stosować przy wykonywaniu warstwy odsączającej jest piasek. Jeżeli kruszywo 
przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu 
na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1, powinna mieścić się pomiędzy 
krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

 
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej. 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową, 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę). 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 



Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-EN 933-1 

3 Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m), nie więcej niż 35 PN-EN 933-4 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), nie więcej niż 1 PN-88/B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II 
wg PN-88/B-04481, % 

 
od 30 do 70 

 
BN-EN 933-8 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku 
do straty masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż 

 
35 
 
30 

 
 
 
PN-EN 1097-2 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż 3 PN-EN 1097-6 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, 
%(m/m),  
nie więcej niż 

 
5 

 
PN-EN 1367-1 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m),  
nie więcej niż 

1 PN-EN 1744-1 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 

b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
80 
120 

 
 
PN-S-06102 

2.3.3. Woda 

Należy stosować wodę według PN-EN 1008. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w. STWiORB A_00  „Wymagania Ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a)Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki  
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
Wymaganie to jest zbędne, jeżeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki  
o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności. 
b)Równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania mieszanki 
na drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki, 
c)Walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach  
trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe  
walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 



Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB A_00  „Wymagania ogólne” pkt  

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D „Korytowanie wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” lub SST D.04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z 
gruntu stabilizowanego cementem”. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

d

D

85

15

  ≤  5  (1) 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 
odsączającej, w milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

O

d

90

50

  ≤  1,2  (2) 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się 

na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez 
producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją 
Projektową lub według zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej SST. 
Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady, 
to powinny być one usunięte według zasad zaakceptowanych przez Inżyniera. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 



układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 
nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną 
ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 10. 

5.5. Odcinek próbny 

Jeżeli Inżynier uzna to za konieczne to, co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca 
wykona odcinek próbny w celu: 
-stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 
-określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej  
grubości warstwy po zagęszczeniu, 
-określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika  
zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy na budowie. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2. Odcinek próbny powinien 
być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inżyniera. 

5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do 
ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane 
przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę 
robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB A_00   „Wymagania ogólne”  
pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania 
te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 



Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 

  Częstotliwość badań 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca 
na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  

2 Wilgotność mieszanki  

 
2 

 
600 

3 Zagęszczenie warstwy 2 1000 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 
kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej 
działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej 
warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

Wilgotność należy określić według PN-EN 1097-5, do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej 
dziennej działki roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy przeprowadzać nie 
rzadziej niż 1 raz na 500 m2 i w miejscach wątpliwych wskazanych przez Inżyniera. 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

E

E

1

2

  ≤   2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. należy 
przeprowadzić dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy  
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 



2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m 
łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, 
lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste  

  
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 
1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 
m 

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

6.4.2. Szerokość podbudowy  

Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 100 m. 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy  

Kontrola równości podłużnej podbudowy powinna być mierzona 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie  z BN-68/8931-04 co 100 m. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomicą, co 100 m. 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

Kontroli rzędnych niwelety dokonuje się za pomocą instrumentu niwelacyjnego. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 

Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie powinna być sprawdzana, co 100 m oraz 
d dodatkowo w punktach głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być 

przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 



6.4.8. Nośność podbudowy 

- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa 
o 
wskaźniku 
wnoś nie 
mniejszym 

Wskaźnik 
zagęszczenia 
IS nie 
mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste 
pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-cenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
MPa 

niż, %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 
120 

1,0 
1,0 
1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 
100 

120 
140 
180 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 
6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości. 



8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano STWiORB A_00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-EN 933-1 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewania 

3. PN-EN 933-4 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu 

4. PN-EN 1097-5 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

5. PN-EN 1097-6 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

6. PN-EN 1367-1 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

7. PN-EN 1744-1 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

8. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

9. PN-EN 1097-2 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 
oznaczania odporności na rozdrabianie 

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

11. PN-EN 1008 
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

12. PN-S-06102 
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

13. BN-EN 933-8 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena 
zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego 

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

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

16. BN-70/8931-06 
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
belkowym 

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

10.2. Inne dokumenty 

18. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - Warszawa 
1997. 
19. „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. 
Załącznik” GDDKiA, Warszawa 1998r. 
20. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 z dnia 
14.05.1999r. 
 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

DLA ROZBUDOWY MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z ZADASZENIEM Z MIEJSCEM DLA 
PRÓŻNIOWYCH KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH ORAZ DROGĄ DOJAZDOWĄ NA TERENIE ZOZ W 

BRODNICY 
 

 

 

 

 

B – ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE 

 
 

05 – DROGI. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
 

 

CPV 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 

CPV 45233000-8 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

 

CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 



1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grubości 80mm i 60 mm. 

1.4. Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia 

wzajemne przystawanie elementów. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z definicjami podanymi w ST-00„Wymagania ogólne” 

pkt 1.4. 

1.5.  Podstawowe wymagania dotyczące Robót 

Podstawowe wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 

"Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

Betonowa kostka brukowa powinna spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005 [1].  

2.2.1. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek 

powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste.  

2.2.2. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni drogi i parkingu stosuje się kostkę brukową wibroprasowaną o grubości 

80 mm w kolorze szarym zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Typ i kształt betonowej 

kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą:  

- długość  ± 2 mm, 

- szerokość  ± 3 mm,  

- grubość ± 3 mm. 

2.2.3. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych 

Betonowe kostki brukowe powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005 [1] 

Lp. Cechy Wartość 

1 Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli 

odladzających: 

–  ubytek masy po badaniu: średnio [kg/m2]  

–  przy czym pojedynczy wynik [kg/m2] 

 

 

≤1,0 

>1,5 

2 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu: 

–  wytrzymałość charakterystyczna [MPa] 

–  przy czym pojedynczy wynik [MPa] 

 

≥3,6 

≥2,9 

3 Odporność na ścieranie [mm] ≤23 



4 Odporność na poślizg/poślizgnięcie 
przez cały okres 

użytkowania 

 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe 

Betonowe obrzeża chodnikowe, stosowane do nawierzchni chodników z betonowych kostek 

brukowych, powinny spełniać wymagania określone w ST D-07.08.03.01 „Betonowe obrzeża 

chodnikowe” pkt 2.4.  

2.4. Krawężniki - wymagania 

Krawężniki betonowe, stosowane do nawierzchni z betonowych kostek brukowych, powinny spełniać 

wymagania określone w ST D-07.08.01.01 „Krawężniki betonowe” pkt 2.  

2.5. Materiał do podsypki cementowo-piaskowej - wymagania 

Na podsypkę stosuje się miesznkę cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:4. 

Do podsypki należy stosować cement powszechnego użytku CEM I wg PN-EN 197-1:2000 [2].  

Do podsypki należy stosować piasek wg PN-EN 12620:2004 [3].  

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00"Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a)  ręcznie - na małych powierzchniach, 

b)  mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na 

miejsce ich ułożenia. 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Wymagania dla sprzętu do wykonania koryta podano w ST D-07.04.01.01 „Koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” pkt 3. 

Wymagania dla sprzętu do wykonania podbudowy podano w ST D-07.04.04.02 „Podbudowa z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie” pkt 3. 

Obrzeża i krawężniki należy ustawiać ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego 

(łopaty, ubijaki ręczne lub mechaniczne, wibratory płytowe, itp.). 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00"Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi. 

Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 

Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi 

kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Zalecane jest, aby palety z kostkami były 

transportowane środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do rozładunku. 



Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST-00"Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania. Grunty podłoża powinny spełniać 

wymagania dla gruntu G1.  

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-07.04.01.01 „Koryto wraz profilowaniem i 

zagęszczeniem podłoża” . 

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, także na czas budowy. 

5.3. Podbudowa 

Konstrukcja podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową.  

Zasady wykonania Robót dla warstwy odsączającej, odcinającej i mrozoochronnej z pisaku podane są 

w ST D-07.04.02.01 „Warswa odsączjąca, odcinająca i mrozoochronna” pkt 5. 

Zasady wykonania Robót dla podbudowy z kruszywa podane są w ST D-07.04.04.02 „Podbudowa z 

kruszywa stabilizowanego mechanicznie” pkt 5. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

Obramowanie nawierzchni powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Zasady wykonania Robót dla: 

b) krawężników betonowych podane są w ST  D-07.08.01.01, 

5.5. Podsypka 

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620:2004 [3]. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. Dopuszczalna odchyłka grubości nie 

powinna przekraczać ±1cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Przed ułożeniem nawierzchni z kostki zaleca się ustawić krawężniki i obrzeża. Przed ich ustawieniem, 

pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 

prawidłowej lokalizacji krawężników i obrzeży.  

Następnie należy przystąpić do układania podsypki cementowo-piaskowej na podbudowie. 

Przygotowana podsypka powinna równomiernie rozścielona na zwilżonej podbudowie, 

wyprofilowana i wstępnie zagęszczona lekkimi walcami lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o 

3 do 4m. 

Po rozłożeniu podsypki należy przystąpić do układania betonowych kostek brukowych. Kształt, 

wymiary, barwę kostek oraz układany wzór Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi do 

zaakceptowania. Układanie nawierzchni należy wykonywać w temperaturze otocznia nie niższej niż 

+5°C. Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na 

większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 

której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się 

wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 



kształtu.Układanie mechaniczne należy wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, 

tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą 

dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i 

musi być odpowiednio przygotowana przez producenta (ułożona odpowiednio na palecie). Układanie 

mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 

dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 

Kostkę należy układać około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 

podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów 

itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm 

do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach należy stosować elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe 

i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną 

przestrzeń należy uzupełnić kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi 

(przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 

Po ułożeniu działki roboczej należy ubić nawierzchnię za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) 

z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie 

nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) 

należy wymienić na kostki całe. 

Po ułożeniu kostek i ich ubiciu spoiny należy wypełnić kruszywem drobnym (piaskiem). Piaskek 

powinien zostać rozsypany na nawierzchni a następnie wmieciony w spoiny na sucho.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00"Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykazać, że wszystkie materiały stosowane do 

nawierzchni z betonowych kostek brukowych, spełniają wymagaia odpowiednich Polskich Norm, 

posiadają odpowiednie Aprobaty Techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności. Wszystkie 

dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tabela 

2. 

Tabela 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta wg ST  D-04.01.01  

2 Sprawdzenie podbudowy wg ST  D-04.04.02  

3 
Sprawdzenie obramowania 

nawierzchni 

wg ST  D-08.03.01; 

D-08.01.01;  D-08.01.02 
 

4 
Sprawdzenie podsypki (przymiarem 

liniowym lub metodą niwelacji) 

bieżąca kontrola w 10 

punktach dziennej działki 

roboczej: grubości, 

spadków i cech 

konstrukcyjnych 

odchyłka od 

projektowanej grubości 

±1 cm 

Badania wykonywania nawierzchni z kostki 5 

a) zgodność z dokumentacją sukcesywnie na każdej - 



projektową działce roboczej 

b) położenie osi w planie (sprawdzone 

geodezyjnie) 

co 100 m i we wszystkich 

punktach charakteryst. 

przesunięcie od osi 

projektowanej do 2 cm 

c) rzędne wysokościowe (pomierzone 

instrumentem pomiarowym) 

co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we 

wszystkich punktach 

charakterystycznych 

odchylenia:  +1 cm; -2 

cm 

d) równość w profilu podłużnym (wg 

BN-68/8931-04 [4] łatą 

czterometrową) 

jw. nierówności do 8 mm 

e) równość w przekroju poprzecznym 

(sprawdzona łatą profilową z 

poziomnicą i pomiarze prześwitu 

klinem cechowanym oraz 

przymiarem liniowym względnie 

metodą niwelacji) 

jw. 
prześwity między łatą a 

powierzchnią do 8 mm 

f) spadki poprzeczne (sprawdzone 

metodą niwelacji) 
jw. 

odchyłki od 

dokumentacji 

projektowej do 0,3% 

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 

przymiarem liniowym) 
jw. 

odchyłki od szerokości 

projektowanej do  ±5 

cm 

 
h) sprawdzenie koloru kostek i desenia 

ich ułożenia 
kontrola bieżąca wg decyzji Inżyniera 

 

6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tabeli 3. 

 

Tabela 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

nawierzchni, krawężników, obrzeży, 

ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 

prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, 

plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w 

planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 

punktach charakterystycznych (dopuszczalne 

przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość 

podłużna i poprzeczna, spadki 

poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 

charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 

wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g) 

 

7. Obmiar Robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00"Wymagania ogólne" pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 



8. Odbiór Robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00"Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

− wykonanie podbudowy (wg ST pkt 5.3), 

− wykonanie ław (podsypek) pod obrzeża i krawężniki (wg ST pkt 5.4), 

− wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00"Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje m.in.: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− dostarczenie materiałów i sprzętu, 

− wykonanie warstwy odsączającej wg ST D-07.04.02.01, 

− wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem wg ST D-07.04.01.01, 

− ułożenie obrzeży chodnikowych wg ST D-07.08.03.01, (dotyczy chodników), 

− ułożenie krawężników betonowych wg ST D-07.08.01.01, (dotyczy dróg, zjazdów), 

− wykonanie podbudowy betonowej wg ST D-07.04.06.01, (dotyczy dróg, zjazdów), 

− wykonanie podsypki, 

− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

− ułożenie i ubicie kostek, 

− wypełnienie spoin w nawierzchni, 

− pielęgnację nawierzchni, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

− odwiezienie sprzętu. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1.  PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

2.  PN-EN 197-1:200 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uzytku.  

3.  PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
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1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT STWiORB 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem drogi wewnętrznej wewnętrznej  z parkingiem na terenie ZOZ w 
Brodnicy. 

 1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Specyfikacje techniczne STWIORB są stosowane jako wytyczne przy wykonaniu i odbiorze robót 
realizacji przedmiotowej inwestycji w zakresie wymienionym w pkt. 1.1 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH STWIORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
ustawieniem krawężników: 
− betonowych na ławie betonowej zwykłej, 
Wykonanie krawężnika betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie koryta pod lawę, 
− ew. wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawężników na podsypce  cementowo-piaskowej, 
− wypełnienie spoin krawężników zaprawa, 
− ew. zalanie spoin masa zalewowa, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie badan i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE 

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające  nawierzchnie drogowe. 
Pozostałe określenia podstawowe sa zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne”  

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiORB A_00 „Wymagania ogólne”  

2.2. STOSOWANE MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi są: 
− krawężniki betonowe, 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 
− materiały do wykonania ławy pod krawężniki, 

2.3. KRAWĘŻNIKI BETONOWE - KLASYFIKACJA 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 
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2.3.1. Typy 

Zastosowany zostanie krawężnik betonowy Typ uliczny-U. 

2.3.2. Rodzaje 

Zastosowano krawężnik  − prostokątny ścięty - rodzaj „a”, 

2.3.3. Odmiany 

Przyjęto   - krawężnik betonowy dwuwarstwowy, 

2.3.4. Gatunki 

Przyjęto krawężnik  - gatunek 1 - G1, 

2.4. KRAWĘŻNIKI BETONOWE - WYMAGANIA TECHNICZNE 

2.4.1. Kształt i wymiary 

 

Tablica 1. Wymiary krawężnika  

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,   cm 

krawężnika krawężnika l b h c d r 

U a 100 15 30 
min. 3 

max. 7 

min. 12 

max. 15 

1,0 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 

wymiaru Gatunek 1 

l ± 8 

b,   h ± 3 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość wad 

i uszkodzeń 
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 Gatunek 1 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 

Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

ograniczających powierzchnie górne 

(ścieralne),   mm 
niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  

powierzchnie: 

 

 - liczba max 2 

 - długość, mm, max 20 

 - głębokość, mm, max 6 

 

2.4.3. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość 
krawężnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawężników 
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy C20/ 25 i C25/ 30. W 
przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników 
powinna być wykonana z betonu klasy C25/ 30. 
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
− nasiąkliwością, poniżej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3mm, dla gatunku 2:4mm, 
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z norma PN-B-06250 [2]. 
2.4.4.2. Cement 
Cement stosowany do betonu powinien byc cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg 
PN-EN 197-1:2002 [10]. Przechowywanie cementu powinno byc zgodne z BN- 88/6731-08 [12]. 
2.4.4.3. Kruszywo 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
2.4.4.4. Woda 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.5. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ I DO ZAPRAW 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskowa powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie mniejszej nż_ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10]. 
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.6. MATERIAŁY NA ŁAWY 

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
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a) ławy betonowej - beton klasy  B8/ 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać 
wymaganiom punktu 2.4.4, 

2.7. MASA ZALEWOWA 

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne” 

3.2. SPRZĘT 

Roboty wykonuje sie ręcznie przy zastosowaniu: 
• betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
• wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 
w kierunku jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 
1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - 
przed rozpyleniem. 
Masę zalewową należy pąkować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać sie w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne”  

5.2. WYKONANIE KORYTA POD ŁAWY KRAWEŻNIKÓW BETONOWYCH 

Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod lawę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora. 
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5.3. WYKONANIE ŁAW POD KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.1. Ława betonowa 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach 
sypkich należy stosować szalowanie. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m 
szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 

5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w 
przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm 
lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników 
powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o 
grubości  5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.  
Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskowa stosuje sie wyłącznie do krawężników 
ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawa należy oczyścić i zmyć woda. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 
zalanych zaprawa należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne”  

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT 

6.2.1. Badania krawężników. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. 
Sprawdzenie wygładu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
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Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje sie przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w 
pkt 2. 

6.3. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacja projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowana niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza sie przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m 
ławy, trzymetrowej łaty. 
Prześwit pomiędzy górna powierzchnia ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 
cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm 
na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 
wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 
każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny musza być wypełnione 
całkowicie na pełna głębokość, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB A_00 „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają: 
• wykonanie koryta pod lawę, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki, 

9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe 
16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 
i 1982 r. 
18. Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla Drogownictwa – roboty drogowe 
 
 
 


