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D-01.00.00 Roboty przygotowawcze  
 
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych  

                                                                                                                        
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszych (SST) są wymagania wykonania i odbioru robót 
związanych z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczeniem punktów wysokościowych w 
terenie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST stanowią dokument przetargowy i kontraktowych przy realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na 
celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej. 
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych 
 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, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 

zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i 
ewentualne odtworzenie. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Punkty główne trasy  - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe 
oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozostałe okre ślenia  podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów  
 
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 granicą robót 
ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od   
 
 
0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów 
należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 
0,30 m, a dla punktów utrwalanych  
w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 
0,05 m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt pomiarowy  
 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy 
stosować następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów 
wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport sprz ętu i materiałów 
 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi 
środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy 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 wykonane przez osoby posiadające 
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 
poinformować Inspektora nadzoru  o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu 
punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być 
usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne 
terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi 



rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to  
 
 
powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 
nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Inspektora nadzoru . Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic 
rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych 
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru , zastaną wykonane na 
koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że 
roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, 
które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora nadzoru . Punkty 
wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny 
być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 
ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zastaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, 
to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace 
pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi t rasy i punktów 
wysoko ściowych 
 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 
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi 
na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. Zamawiający powinien 
założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość 
między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być 
odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 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 Inspektora nadzoru . Rzędne 
reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną 
w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być 
wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
5.4. Wyznaczenie 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. 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 3 cm dla autostrad i dróg  
 
 
ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. 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 2.2. Usunięcie pali z osi 
trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

• wyznaczenie krawędzi jezdni i pobocza, 
• wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie 

granicy robót ziemnych) 
• wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) 

wykopów w przekrojach poprzecznych (tzw. Profilowanie przekrojów 
poprzecznych) i powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego przeprowadzenia robót 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 między 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. 
5.6. Wyznaczenie poło żenia obiektów mostowych 
 Dla każdego z obiektów mostowych należy wyznaczyć jego położenie w 
terenie poprzez: 
wytyczenie osi obiektu, wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) 
obiektu, w szczególności przyczółków i filarów mostów i wiaduktów. W 
przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawierać 
opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów. Położenie 
obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jako ści prac pomiarowych 
 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i 
punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 



 Jednostka obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót 
mostowych. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
8.2. Sposób odbioru robót 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na 
podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli 
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru . 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
            Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

• sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 

zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 
odtworzenie. Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów 
mostowych jest ujęta w koszcie robót mostowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac 

geodezyjnych. 
• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd 

Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

04.00.00 Podbudowa   

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża 
1. Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszych (SST) są wymagania wykonania i odbioru robót 
związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża po pobocze drogi 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowych wykonaniu 
robót wymienionych  pkt. 1.1 
  
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem koryta (poszerzeń) przeznaczonego do 
ułożenia konstrukcji nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża.  

1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
     Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym 
lemieszem; Inżynier 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 
 



4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
 
4.2. Transport materiałów 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w odpowiednich SST  1 
pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robótWykonawca powinien przystąpić do 
wykonania koryta oraz profilowania i 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 zgodą Inspektora nadzoru , w 
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 
wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany 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. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi 
drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru . Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc 
należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego 
szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, 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 
dokumentacji projektowej i SST, 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. 
 
5.4. Profilowanie i zag ęszczanie podło ża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone 
ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy 
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia 
poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru , 
dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 
strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 



zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Do profilowania podłoża należy 
stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 
 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Minimalna wartość Is dla: 
Innych dróg Strefa 

korpusu Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o 
grubości 20 cm 

1,00 

Na głębokości od 20 do 
50 cm od powierzchni 

podłoża 

 
1,00 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność 
gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zag ęszczonego podło ża 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być 
utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to 
powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru . Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić 
dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor 
nadzoru  oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 
wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech 
geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje 
tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoża 
 

Lp. 
Wyszczególnienie 

badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość 
poprzeczna 

10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne 
wysokościowe 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad       
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 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 

7 
Zagęszczenie, 

wilgotność 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 

 
6.2.2. Szeroko ść koryta (profilowanego podło ża) 
 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
 
6.2.3. Równo ść koryta (profilowanego podło ża) 
 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-
metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysoko ściowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub 
wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1 cm, -2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 



 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ± 5 cm dla 
pozostałych dróg. 
 
 
 
 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podło ża) 
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg 
BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli 
jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna 
być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według 
PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od  -20% do + 10%. 
 
6.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 
(profilowanego podło ża) 
 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 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i 
odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i 

odwiezienie na odkład lub nasyp, 



• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w 

specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-
17 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-
02 

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-
04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

5. BN-77/8931-
12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

6. BN-77/8931-
12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizo wanego 
mechanicznie  
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszych (SST) są wymagania wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 
 SST jest stosowane jako dokument przetargowy przy  wykonywaniu robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonywaniem  dwóch warstw podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości odpowiednio 10 i 21 cm.  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowaneg o mechanicznie  - 
jedna  
lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną 
nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Pozostałe okre ślenia podstawowe  - zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 
„Wymagania Ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. 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 ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
2.2. Wymagania dla materiałów 
2.2.1. Uziarnienie kruszywa 
 



Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] 
powinna leżeć między 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) 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać 
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej 
uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie 
może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
2.3.2. Właściwo ści kruszywa 
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. 
 

Wymagania 
Kruszywa 
łamane 

 
 

 
Wyszczególnienie 

właściwości 
zasadni

cza 
pomocn

icza 

Badania 
według 

1 
Zawartość ziaren mniejszych niż 

0,075 mm, % (m/m) 
 

od 2 do 
10 

od 2 do 
12 

PN-B-06714-
15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie 
więcej niż 

5 10 PN-B-06714-
15 [3] 

3 Zawartość ziaren nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 40 PN-B-06714-
16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie więcej niż 

1 1 PN-B-04481 
[1] 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-

B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

BN-64/8931-
01 [26] 

 



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, nie więcej niż 

 
35 

 
30 

 
50 

 
35 

PN-B-06714-
42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-B-06714-
18 [6] 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 

cyklach zamrażania, %(m/m), nie 
więcej niż 

 
5 

 
10 

PN-B-06714-
19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i żelazawy 

łącznie, % (m/m),  
nie więcej niż 

- - 

PN-B-06714-
37 [10] 

PN-B-06714-
39 [11] 

10 
Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie 
więcej niż 

1 1 
PN-B-06714-

28 [9] 

11 
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 

kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 

 
 

80 
 

 
 

60 
 

PN-S-
06102[21] 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

• mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia 
dozujące wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej 
mieszanki o wilgotności optymalnej, 

• równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
• 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 dotycz ące transportu 
 Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00  
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.1. 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 [24]. Transport 



pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podło ża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST 
D-0301.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-
02.00.00 „Roboty ziemne”. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu 
zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. 
Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

5
85

15 ≤
d

D   (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: 

2,1
90

50 ≤
O

d   (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 Inspektora nadzoru . 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 
 
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 zag ęszczanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej 
grubości, takiej, aby jej SSTateczna 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 Inspektora nadzoru . Wilgotność mieszanki 
kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zSSTać 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 [29] powinien 
odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 
1, lp. 11. 
 
 
 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
kruszyw  przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru  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. Częstotliwo ść oraz zakres bada ń i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych 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 

10 próbek na 10000 m2 

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 
 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w 
pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed 
jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane 
Inspektorowi nadzoru . 
 
6.3.3. Wilgotno ść mieszanki  Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać 
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy 
sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. 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 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
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. 
 
6.3.5. Właściwo ści kruszywa  
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości 
określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 
losowy w obecności Inżyniera. 
 
6.4. Wymagania dotycz ące cech geometrycznych podbudowy 
 
6.4.1. Częstotliwo ść oraz zakres pomiarów 
  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
podbudowy  podano w  tab.3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z 
kruszywa 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. Szeroko ść podbudowy  
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. Równo ść podbudowy  
        Nierówności podłużne podbud. należy mierzyć 4m łatą lub planografem, 
zgodnie  BN-68/8931-04 [28].  
 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  
 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową,  z tolerancją ± 0,5 %. 
6.4.5. Rzędne wysoko ściowe podbudowy  
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 
 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego p odło ża 
        Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubo ść podbudowy i ulepszonego podło ża 
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 [27] powinien być zgodny z podanym w 
tablicy 4, 
ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w 
tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

Podbudo Wymagane cechy podbudowy 



Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 

mm 

Minimalny moduł 
odkształcenia 

mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

wa 
z 

kruszywa 
o 

wskaźnik
u wnoś nie 
mniejszy

m 
niż,   % 

wskaźnik 
zagęszcze
nia IS   nie 
mniejszy 

niż 40 kN 50 kN 

od 
pierwszeg

o 
obciążeni

a E1 

od 
drugiego 
obciążeni

a 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 post ępowania 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 grub. do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie mat. i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubo ść 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 Inspektora nadzoru , 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 no śność podbudowy  
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to 
Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej 
nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru . 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 zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 



 
8. ODBIÓR ROBÓT 
       Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
• przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w 

specyfikacji technicznej, 
• utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 

 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-
12 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

3. PN-B-06714-
15 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
ziarnowego 

4. PN-B-06714-
16 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu 
ziaren 

5. PN-B-06714-
17 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

6. PN-B-06714-
18 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
nasiąkliwości 

7. PN-B-06714-
19 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
mrozoodporności metodą bezpośrednią 

8. PN-B-06714-
26 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 

9. PN-B-06714-
28 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
siarki metodą bromową 

10. PN-B-06714-
37 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 

11. PN-B-06714-
39 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
żelazawego 

12. PN-B-06714-
42 

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
ścieralności w bębnie Los Angeles 

13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane 



i drogowe. Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

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

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 
wymagania i ocena zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

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

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 
tłucznia kamiennego 

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

24. BN-88/6731-
08 

Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-
02 

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 
nawierzchni drogowych 

26. BN-64/8931-
01 

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 
piaskowego 

27. 
BN-64/8931-
02 

Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 
odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 
obciążenie płytą 

28. BN-68/8931-
04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

29. BN-70/8931-
06 

Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 
ugięciomierzem belkowym 

30. BN-77/8931-
12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

D-06.04.01  Rowy 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontowaniem 
i utrzymaniem rowów : 

1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach 
powiatowych. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót obj ętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z oczyszczaniem, pogłębianiem oraz profilowaniem dna i 
skarp rowu. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i 
odprowadza wodę. 

1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi. 

1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy. 

1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku. 

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

 

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



2. MATERIAŁY 
 Materiały nie występują.3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrzymaniowych  
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek podsiębiernych, 
− spycharek lemieszowych, 
− równiarek samojezdnych lub przyczepnych, 
− urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
− zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 

4. TRANSPORT 

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

4.2. Transport materiałów 
 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej OST, można korzystać 
z dowolnych środków transportowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

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

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

5.3. Pogł ębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 
 W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary 
geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]: 
- dla rowu przydrożnego w kształcie: 
a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 

do 1:1,3, głębokość od 0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna 
i niższej krawędzi górnej rowu; 

b) trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, 
nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 
1:10, głębokość od 0,30 m do 1,50 m liczona jako różnica poziomów dna i 
niższej krawędzi górnej rowu; 

c) opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, 
krawędzie górne wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, 
nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, 
głębokość od 0,30 m do 0,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej 
krawędzi górnej rowu; 

− dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej   0,40 m, 
nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3, głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten 



powinien być oddalony co najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy drogowej 
przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych 
przypadkach. 

− dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej  0,40 
m, głębokość minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy 
łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m. 

 Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 
0,2%;                  w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 
200 m - 0,1%. 
 Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie 
 - w gruntach piaszczystych - 1,5%, 
 - w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 
 - w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 
 - w gruntach skalistych - 10,0%; 
b) przy umocnionych skarpach i dnie 
 - matą trawiastą - 2,0%, 
 - darniną - 3,0%, 
 - faszyną - 4,0%, 
 - brukiem na sucho - 6,0%, 
 - elementami betonowymi - 10,0%, 
 - brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 

5.4. Roboty wyko ńczeniowe 
 Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp 
należy wywieźć poza obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu 
zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być 
zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

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

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu  i skarp 
 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość 
pomiarów 

1 Spadek podłużny rowu 1 km na każde 5 km drogi 

2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m 

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 

 

6.2.1. Spadki podłużne rowu 

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

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu 



 Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 5 cm. 

6.2.3. Powierzchnia skarp 

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

7. OBMIAR ROBÓT 

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

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu. 

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie rowu, 
− pogłębianie i profilowanie rowu, 
− ścięcie trawy i krzaków, 
− odwiezienie urobku, 
− roboty wykończeniowe, 
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

10.2. Inne materiały 
2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne 
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D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków 
z prefabrykowanych elementów betonowych przy odwodnieniu ścieżki rowerowej 
w Przywarówce. 

1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna SST) stanowi  dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt.11. 
  

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem: 
-ścieków terenowych rowu przydrożnego typu muldowego. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do 
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych 
odbiorników (np. kanalizacji deszczowej). 

1.4.2. Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia 
wód opadowych z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki 
poprzeczne, np. w rejonie zatok, placów itp. 

1.4.3. Ściek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnią lub chodnikiem służący 
do odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni, chodników oraz przyległego 
terenu do odbiorników sztucznych lub naturalnych. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

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

2.2. Kraw ężniki 
 Krawężniki powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]                           
i BN-80/6775-03/04 [10]. 
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2.3. Beton na ław ę 
 Beton na ławę pod krawężnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-06250 [2]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być 
beton klasy B-15 lub B-10. 

2.4. Kruszywo do betonu 
 Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i 
marek. 

2.5. Cement 
 Cement do betonu powinien być cementem portlandzkim, odpowiadającym 
wymaganiom PN-B-19701 [5]. 
 Cement do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową 
powinien być klasy 32,5. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 

2.6. Woda 
 Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6]. 

2.7. Piasek 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
 Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06711 [3]. 

2.8. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku 
 Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków 
przykrawężnikowych, międzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. 
 Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, użytych do 
wykonania ścieków, powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Mogą to być 
np. prefabrykaty betonowe o wymiarach i kształtach wg „Katalogu szczegółów 
drogowych ulic, placów i parków miejskich - Karty 2.5, 2.9, 2.13 [12]. 
 Do wykonania prefabrykatów należy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy 
co najmniej 25. 
 Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 
 Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 
 Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla 
przyjętej klasy betonu. 
 Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,              
o fakturze zatartej. 
 Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość 
powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 
−ヨna długości    10 mm,  
−タna wysokości i szerokości    3 mm.  
 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na 
podłożu utwardzonym i dobrze odwodnionym. 
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2.9. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i 
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [8]. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z 
zastosowaniem: 
betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 
cementowo-piaskowej, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. transport 

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

4.2. Transport materiałów 
 Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9], 
transport cementu wg BN-88/6731-08 [7]. 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

5. wykonanie robót 

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

5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do wykonania ścieku należy wytyczyć linię krawężnika i 
oś ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między 
jezdniami oś ścieku stanowi oś wykopu pod ławę. 

5.3. Wykop pod ław ę 
 Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawężnika należy wykonać zgodnie z 
dokumentacją i PN-B-06050 [1]. Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, 
to najczęściej stosowaną ławą pod ściek i krawężnik jest ława z oporem. Dla ścieku 
umieszczonego między jezdniami oraz ścieku terenowego stosowana jest ława 
zwykła. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97, 
wg normalnej metody Proctora. 

5.4. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 [11]. 
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5.4.1. Ława betonowa  

 Klasa betonu stosowanego do wykonania ław powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, można stosować ławy z 
betonu klasy B-15 i klasy B-10. 
 Wykonanie ławy betonowej podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki 
betonowe”. 

5.4.2. Ława żwirowa  

 Wykonanie ławy żwirowej podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 

5.5. Ustawienie kraw ężników 
 Ustawienie krawężników na ławie powinno być wykonywane zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz z postanowieniami według OST D-08.01.01 
„Krawężniki betonowe”. 

5.6. Wykonanie ścieku z prefabrykatów 
  
Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji 
projektowej. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą 
dna ścieku. 
 Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 
cm. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie żwirowej należy wypełnić żwirem lub 
piaskiem. Spoiny prefabrykatów układanych na ławie betonowej należy wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed 
zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Prefabrykaty ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m spoiny 
wypełnione bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej. 
 Jeżeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu 
„korytkowego” wg KPED - karta 01.03 [13], to połączenie prefabrykatu z jezdnią 
należy wypełnić bitumiczną masą zalewową. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop 
należy wypełnić piaskiem lub żwirem i starannie zagęścić. 

6. kontrola jako ści robót 

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

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania 
materiałów przeznaczonych do wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi do akceptacji. 
 Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2. 
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Zakres bada ń 

 W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów należy 
sprawdzać: 
−レwykop pod ławę, 
−ソgotową ławę, 
−ツustawienie krawężnika, 
−ネwykonanie ścieku. 

6.3.2. Wykop pod ław ę 

 Należy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją 
projektową oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zag ęszczenie podłoża 
powinno być zgodne z pkt 5.3. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy  

 Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 
1) linia ławy w planie, która może się różnić od projektowanego kierunku o  2  cm na 

każde 100 m ławy, 
2) niweleta górnej powierzchni ławy, która może się różnić od niwelety projektowanej 

o            1 cm na ka żde 100 m ławy, 
3) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

każde 100 m ławy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
−ナwysokości (grubości) ławy  10% wysoko ści projektowanej, 
−ラszerokości górnej powierzchni ławy  10% szeroko ści projektowanej, 
−ムrówności górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy                      

a przyłożoną czterometrową łatą. 

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraw ężnika  

 Przy ustawianiu krawężnika, badaniu podlegają: 
1) linia krawężnika w planie, która może się różnić o  1 cm od linii projektowanej na 

każde 100 m ustawionego krawężnika, 
2) niweleta krawężnika, która może się różnić od niwelety projektowanej o  1 cm na 

każde 100 m ustawionego krawężnika, 
3) równość górnej powierzchni krawężnika, sprawdzana w dwóch dowolnie 

wybranych punktach na każde 100 m długości, która może wykazywać prześwit 
nie większy niż             1 cm pomiędzy powierzchnią krawężnika a przyłożoną 
czterometrową łatą, 

4) wypełnienie spoin, sprawdzane na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, 
przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

5) szerokość spoin, sprawdzana na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika, 
która nie może być większa od 1 cm. 

6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku  

 Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
1) niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o  1 cm na 

każde     100 m wykonanego ścieku, 
2) równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

każde 100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm 
pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, 
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3) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach 
wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej 
spoiny, 

4) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości 
projektowanej o  1 cm. 

7. obmiar robót 

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

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych 
elementów betonowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

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

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
-wykop pod ławę, 
-wykonana ława, 
-wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 
obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze,  
- dostarczenie materiałów, 
-wykonanie wykopu pod ławy, 
-wykonanie szalunku (dla ław betonowych z oporem), 
- wykonanie ławy (betonowej, żwirowej), 
-wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
-ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin, 
-ułożenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin, 
-zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, 
-zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawężnika, 
-przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania               

i ocena zgodności 
  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
  8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
  9. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania 

10. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe 

11. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

10.2. Inne dokumenty 
12. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum 

Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987. 
13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 

1979. 
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