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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

drogowych przy budowie sieci wodociągowej dla miejscowości Poczołków-Leśnioki  gm. Zębowice.  

Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane będzie  w ramach  Programu  Strukturalnej Pomocy UE. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jako część Dokumentów Przetargowych i Umowach, należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR)              

i postanowieniami Umowy. Ponadto 

 profilowanie podłoża - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 

płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 

 kruszywo bazaltowe - tłuczeń - mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako         

“niesort 0/63", 

 podbudowa - podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia 

na podłoże gruntowe, 

 składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów i gruzu                     

z rozbiórek, pozyskanie i koszt utrzymania obciąża Wykonawcę. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

Umowy. 

2. MATERIAŁY 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 

 tłuczeń - kruszywo w postaci mieszanki oznaczonej jako “niesort 0/63", spełniającej wymagania 

PN-B-11112 :1996, 

 cement - cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-19701:1997, 

 woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca 

wymagania PN-B-32250, 

 piasek i żwir - kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące 

wymagania: 

a) zawartość frakcji 0 > 2 mm - ponad 30 % 

b) zawartość frakcji 0 < 0,075 mm - poniżej 15 % 

c) zawartość części organicznych - poniżej l % 

d) wskaźnik piaskowy od 20 - 50 (WP) 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy                 i 

poleceniami Inspektora  Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania                                    

w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi  Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie  z założeniami PZJ. 
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3. SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie 

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

 równiarka samobieżna, 

 spycharka gąsienicowa 100 - 150  kM, 

 koparka samobieżna 0,15 - 0,4 m3, 

 płyta wibracyjna, lekka, 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji 

robót, który uzyskał akceptację Inspektora  Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 

następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru środki transportu: 

 samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 - 10 Mg, 

 samochód samowyładowczy, ciężarowy 5 - 20 Mg, 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 

zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora  Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 

(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 

EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy. 

5.2. Zakres robót przygotowawczych: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 

b) prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 

c) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych 

d) oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym  

e) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 

f) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 

g) makroniwelacja terenu robót 

5.3. Zakres robót zasadniczych 

Trasy proj. sieci wodociągowej przebiegają głównie w pasach  dróg gminnych o nawierzchni 

asfaltowej lub żwirowej. Wodociąg w psach drogowych prawie w całości przewidziano układać 

bezwykopowo metodą sterowanego  przewiertu horyzontalnego. 

W pasie drogowym roboty wodociągowe wykonywane będą przy wykonywaniu połączeń 

poszczególnych odcinków rur i montażu kształtek. W miejscach tych wykonywane będą wykopy 

pionowe umocnione. 

Po zasypaniu i zagęszczeniu wykopu w którym ułożono wodociąg  należy odtworzyć nawierzchnie 

drogowe do stanu pierwotnego.  
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5.4. Warunki techniczne wykonania robót  

5.4.1. Roboty rozbiórkowe 

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentów 

organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie 

drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi przepisami ruchu 

drogowego. Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem 

mechanicznym z zachowaniem ostrożności.  

Elementy zabudowy pasa drogowego nie podlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót 

rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót 

na bieżąco, wywożąc na wskazane składowisko odpadów. Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący 

największy odzysk materiałów kwalifikujących się  do ponownego wbudowania.  

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio                        

je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 

5.4.2. Profilowanie i zagęszczenia podłoża gruntowego 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po 

zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykazaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 

samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 

odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu.Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma 

być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych 

rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były, o co najmniej 5 cm wyższe niż  

projektowane rzędne podłoża. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i 

wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 

powierzchnię należy dogęścić 3 d o 4  przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 

dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być 

naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru. Zagęszczenie podłoża 

należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda 

I lub II). Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinien różnić się od wilgotności optymalnej   

o więcej niż ± 20 %. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Minimalna wartość Is Strefa korpusu 

Ruch ciężki i bardzo ciężki Ruch mniejszy 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1.03 1.00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych lub terenu 

1.00 0.97 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.4.3. Podsypka piaskowa (żwirowa) 

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy stosować 

piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-11113:1996. Użyty piasek nie może zawierać gliny w 

ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak w pozycji 5.4.2. 

5.4.4. Nawierzchnia tłuczniowa i żwirowa 

Tłuczeń (“niesort" 0/63") przeznaczony na nawierzchnie tłuczniową powinien odpowiadać 

wymaganiom PN.-3-11112:1996.  

Żwir przeznaczony na nawierzchnie tłuczniową powinien odpowiadać wymaganiom PN.-3-

11112:1996.  
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Źródło pozyskania (zakupu) materiałów na wykonanie nawierzchni tłuczniowej lub żwirowej powinno 

być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Dowóz tłucznia lub żwiru na miejsce wbudowania odbędzie 

się transportem samowyładowczym. Rozścielenie tłucznia lub żwiru w warstwie nawierzchni odbędzie 

się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub układarki kruszywa. Nawierzchnia powinna być ułożona na 

podłożu zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. Nawierzchnie 

tłuczniowe lub żwirowe gr. 10 cm wykonywane będą w jednej warstwie  zgodnie z  PN-84/S-96023. Zagęszczenie 

nawierzchni wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwuwałowym. Wałowanie 

należy wykonywać z polewaniem wodą  

Wymagania odnośnie wałowania: 

 zagęszczenie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca,                w 

zależności od szerokości zagęszczonego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 

 zagęszczenie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 

 najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 

 manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 

 prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 - 4  km/h na początku                        i 4 - 6 

km/h w dalszej fazie wałowania, 

 wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy rozpocząć od dolnej 

krawędzi ku górze, 

 walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale 33-35 Hz. 

Nawierzchnia tłuczniowa lub żwirowa, po zwałowaniu, powinna osiągnąć wymaganą nośność w zależności od 

kategorii ruchu. 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty  

o średnicy 30 cm (Mpa) 

 

Kategoria ruchu 

Pierwotny Wtórny 

Ruch średni 100 170 

Ruch ciężki i bardzo ciężki 100 200 

Zagęszczenie nawierzchni tluczniowej lub żwirowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty 

wibracyjnej. Szerokość wykonanej nawierzchni z tłucznia lub żwiru powinna być zgodna z projektem. 

Tolerancja szerokości nawierzchni z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie 

powinna przekraczać ± 5 cm. 

Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 2 cm. 

5.4.5. Znaki drogowe pionowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania odcinka drogi, na 

którym będą prowadzone roboty zgodne z “Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym". 

Zgodnie z projektem organizacji ruchu wymagane są: znaki i tablice drogowe wykonane na podkładzie z 

blachy aluminiowej, wyposażonej w element usztywniający, lica znaków wykonane z folii odblaskowej I 

generacji - symbole znaków typowych nanoszone techniką sitodruku. Powyższe znaki muszą posiadać 

świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. 

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami niniejszej ST. Wymiary 

znaków drogowych (grupa wielkości znaków) średnie według “Instrukcji o znakach drogowych pionowych" - 

Monitor Polski - nr 16 póz. 120 z 9 marca 1994r. Liternictwo, symbole i kolorystyka muszą być zgodne z 

powyższą instrukcją. Wykonanie elementów konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych - zgodnie 

z “Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych" karta 03.67. 

Konstrukcje wsporcze znaków i tablic drogowych mają zastosowanie w I i II strefie wiatrowej. 

Powyższe konstrukcje wykonać z elementów rurowych. Do wykonania spawów stosować elektrody EB-146, 

zachowując warunek grubości spoin < 0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów. Zabezpieczenie 

antykorozyjne konstrukcji wsporczych znaków i tablic drogowych wykonać zgodnie z wymaganiami 

normowymi. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znaków drogowych z betonu klasy B15 - 

wymiary fundamentów wg KPED - karty 03.67. Zwrócić uwagę na odpowiednie zagęszczenie betonu w 

fundamencie i na wymaganą głębokość posadowienia.  



CZĘŚĆ  3  - Specyfikacje Techniczne - TS.02.01 - Roboty drogowe                                                                                                             - 30 -    

Projekt : Sieć wodociągowa dla miejscowości Poczołków - Leśnioki       gm. Zębowice      

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w ST “Wymagania ogólne" 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne: 

a) badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 

podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi  Nadzoru w trybie określonym 

w PZJ do akceptacji. 

b) wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 

c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy 

6.3. Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 

technologicznych. 

6.3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie               

i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości: Zagęszczenie podłoża (Is) należy 

sprawdzać, co najmniej 2 razy na dziennej działce roboczej i co najmniej l raz na 600 m2 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą, co 20 m w kierunku 

podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą, nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 - metrowej łaty i poziomicy.  

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST “Wymagania ogólne". 7.2.Roboty objęte 

niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie 1.3.niniejszej ST. 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 

udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do 

obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora  Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST “Wymagania ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót                        

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi  

Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST “Wymagania ogólne". 

Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem 

robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Zgodnie z postanowieniami Umowy należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 

obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej) 

b) prace geotechniczne wraz z dokumentacją powykonawczą 

c) badania laboratoryjne materiałów i gruntów   

d) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 

e) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót 

f) oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym zgodnie z projektem organizacji 

ruchu, odtworzenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego,  

g) dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie  

h) wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 

i) dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy  

j) wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, sondowań                     

i sprawdzeń robót 

k) wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych;  

l) wykonanie dokumentacji powykonawczej robót  

m) uporządkowanie placu budowy po robotach 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

 PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane                   

w budownictwie drogowym 

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

i mieszanka 

 PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

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

Piasek. 

 PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania                 

i badania. 

 PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-84/S-96023Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 

 PN-S-02204:1997  Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  gruntów 

 PN-74/B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe. 

 PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu 

Strukturalnej Pomocy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 


