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SPIS SPECYFIKACJI
1. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - M - 00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE
2. D - 06.03.01 - Ścinanie i uzupełnianie poboczy
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5. D - 06.04.01 – Rowy – roboty remontowe i utrzymaniowe

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.

WSTĘP

1.1.

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót drogowych związanych z wykonaniem remontów dróg wewnętrznych
na terenie Gminy Świebodzin.

1.2.

Zakres stosowania OST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.

1.3.

Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
objętych niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi:
ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Lp.

Nr specyfikacji

Nazwa

Strona

1.

D-M-00.00.00

Wymagania ogólne

3

2.

D-06.03.01

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

7

3.

D-09.00.00

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów
na poboczach dróg

11

4.

D-06.04.01

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z
namułu gr. 20 cm

14

5.

D-05.02.02

Remonty nawierzchni z kamienia narzutowego

18

6.

D-01.02.01

Ścinanie drzew, wywrotów po burzy

21

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
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
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obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia
po jego zakończeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót.
Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Inżynier - osoba pełniąca nadzór nad budową (Inspektor Nadzoru)
Korona drogi - jezdnia 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.
Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
służący do wpisywania
przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
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 rozwinięcie 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 rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi
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.
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Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się
pojazdów, umieszczenia
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca
jednocześnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości
przemarzania.
Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona w celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie
pisemnej, dotyczące
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego
lub całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym)
istniejącego połączenia.
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład
droga, kolej, rurociąg itp.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.40.
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.43. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z OST i
poleceniami przedstawiciela Urzędu.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i OST
Dokumentacja OST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Przedstawiciela Urzędu
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela inwestora, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją OST.
Dane określone w dokumentacji OST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
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elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją OST i wpłynie
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób
określony w D- M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót.
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SZCEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 06.03.01
ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych ze ścinaniem i uzupełnianiem poboczy
gruntowych przy drogach gminnych w Gminie Świebodzin .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach miejskich i gminnych .

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych ze ścinaniem zawyżonych poboczy i uzupełnianiem zaniżonych poboczy, oraz
profilowania dróg gruntowych.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza
pasem drogowym.
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy podano w SST D-05.01.00
„Nawierzchnie gruntowe” i D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do ścinania i uzupełniania poboczy
Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej SST powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
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zrywarek, kultywatorów lub bron talerzowych,
równiarek z transporterem (ścinarki poboczy),
równiarek do profilowania,
ładowarek czołowych,
walców,
płytowych zagęszczarek wibracyjnych,
przewoźnych zbiorników na wodę.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiałów
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych
środków transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ścinanie poboczy
Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem
mechanicznym wg pkt 3.1.
Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni,
zgodnie z założonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć na odkład.
Miejsce odkładu należy uzgodnić z Inżynierem.
Grunt pozostały w poboczu należy spulchnić na głębokość od 5 do 10 cm, doprowadzić
do wilgotności optymalnej poprzez dodanie wody i zagęścić.
Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić co
najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PNB-04481 [1].

5.2. Uzupełnianie poboczy
W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je
uzupełnić materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza
wykonane.
Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od
2 do 3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału
uzupełniającego w postaci mieszanek optymalnych określonych w SST D-05.01.01
„Nawierzchnia gruntowa naturalna”. Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu
gruntowego mieszanek należy określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].
Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od
krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być
zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać
spadek poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów
po przejściu walców lub zagęszczarek.
Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co
najmniej 0,98 maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B04481 [1].
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów
proponowanych do uzupełnienia poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki według
SST D-05.01.00 „Nawierzchnie gruntowe”, SST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót podano w
tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość badań
Lp.
Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej
1
Uziarnienie mieszanki
2 próbki
uzupełniającej
2
Wilgotność optymalna mieszanki
2 próbki
uzupełniającej
3
Wilgotność optymalna gruntu w
2 próbki
ściętym poboczu
4
Wskaźnik zagęszczenia na
2 razy na 1 km
ścinanych lub uzupełnianych
poboczach

6.3. Pomiar cech geometrycznych ścinanych lub uzupełnianych
poboczy
Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy
Lp. Wyszczególnienie
Minimalna częstotliwość
pomiarów
1
Spadki poprzeczne
2 razy na 100 m
2
Równość podłużna
co 50 m
3
Równość poprzeczna
6.3.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją  1%.
6.3.2. Równość poboczy
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04
[2]. Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót na poboczach i
jezdniach o nawierzchni gruntowej.
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8. ODBIÓR ROBÓT
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 PŁATNOŚCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 robót obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robót,
ścięcie poboczy i zagęszczenie podłoża,
odwiezienie gruntu na odkład,
dostarczenie materiału uzupełniającego,
rozłożenie materiału,
zagęszczenie poboczy,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 06.04.01
Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20
cm, oraz wykonywanie wodościeków
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z remontowaniem i utrzymaniem rowów, oraz
wykonywanie wodościeków .

1.2. Zakres stosowania OST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych.
Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych w
Gminie Świebodzin.

1.3. Zakres robót objętych 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 SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
Materiały nie występują.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 3.

11

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 dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.

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

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

5.3. Pogłębianie 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%.
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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 wykończeniowe
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 JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 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.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu, oraz przy wykonywaniu
wodościeków m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

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 dokumentacją projektową, SST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne”

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
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.02.02
Remonty nawierzchni z kamienia narzutowego wysokości 16-20 cm
1.Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są
wymagania dotyczące przebudowy części jezdni drogi o nawierzchni z kostki brukowej
kamiennej w. Gościkowie - przełożenie zapadnięć (Kolonia Gościkowo)
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
-rozebranie istniejącej nawierzchni brukowej (wyboje)
- segregacja bruku na miejscu
- wykonanie podbudowy i ponowne ułożenie
- transport wewnętrzny w obrębie budowy
- zagęszczenie i ubicie ułożonej nawierzchni
- pielęgnacja wykonanej nawierzchni,
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań w trakcie i po wykonaniu
nawierzchni,
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w D - M - 00.00.00–
Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE –
Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
zgodność robót z SST i obowiązującymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
2. Materiały.
Do wykonania odtworzenia dróg należy stosować następujące materiały zgodnie z
niniejszą SST:
- kostka brukowa rozbiórkowa
- piasek gruboziarnisty na podbudowę i podsypki,
- cement.
3. Sprzęt wykonawcy.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00-Wymagania ogólne.
15

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom
zawartym w Programie , zaakceptowanym przez Inżyniera.
Zgodnie z technologią założoną do odtworzenia proponuje się użyć następującego sprzętu:
- maszyny do zagęszczania podłoża:
- zagęszczarki płytowe, wibracyjne, ubijaki ręczne lub mechaniczne,
- ładowarki do załadunku i transportu materiałów sypkich, spychania i zwałowania
4. Transport.
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w D - M - 00.00.00
Wymagania ogólne
Do transportu proponuje się użyć takich środków transportu, jak:
• samochód skrzyniowy
• samochód dostawczy
• wywrotka
5. Wykonanie robót.
5.2. Warunki szczegółowe realizacji robót
Roboty dotyczące wykonania odtworzenia nawierzchni należy wykonywać zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszej specyfikacji.
Roboty odtworzeniowe nawierzchni wykonać w zakresie takim, w jakim wykonano
rozbiórki w miejscach wykonania remontów nawierzchni.
Odtworzenie nawierzchni z brukowej kostki betonowej .
W miejscach , w których wykonano rozbiórkę nawierzchni drogi , należy wykonać nową
nawierzchnię.
Nawierzchnię należy wykonać w następujący sposób:
- wykonać profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat.III
- ułożyć kostkę brukową z odzysku na podsypce piaskowo-cementowej. Spoiny wypełnić
piaskiem.
Wykonawca w cenie jednostkowej robót uwzględni wszelkie prace towarzyszące i
tymczasowe niezbędne do wykonania robót , wyszczególnione w pkt. 1.3.2. niniejszej
specyfikacji.
6. Kontrola jakości robót.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. Zasadnicze badania kontrolne opisano w
poszczególnych rozdziałach niniejszej specyfikacji.
6.1. Kontrola jakości materiałów
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji
Technicznej, muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację
Inżyniera.
6.2. Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót ze Specyfikacją
Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie:
- nawierzchni dróg ,
- profili podłużnych i poprzecznych dróg ,
7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D - M - 00.00.00–Wymagania ogólne”.
Jednostkami obmiaru są jednostki wymienione poniżej:
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- m2 nawierzchni drogi na podstawie pomiaru w terenie
8. Odbiór robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w D - M - 00.00.00–Wymagania ogólne.
Odbiorowi podlega wykonanie nawierzchni dróg .
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem,
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano-Montażowych.
9.Podstawa płatności.
9.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w D - M - 00.00.00–Wymagania ogólne.
Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki
pomiarów.
9.2. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe wyszczególnione i opisane w p. 1.3. będą
uwzględnione w cenach jednostkowych za wykonanie robót budowlanych podstawowych.
10.2. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
2 PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe.
Podział, nazwy, określenia.
3 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.
4 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
5 PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z
tłucznia kamiennego.
6 PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże
z gruntu stabilizowanego cementem. Wymagania i badania.
7 PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu.
Wymagania i badania.
8 PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną.
Wymagania i badania.
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