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SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

D – 01.00.00  

 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

 

 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

  Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach   . 

1.3. Zakres robót objętych 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 wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów 

wysokościowych, 

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

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

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt 

trasy. 

 2. MATERIAŁY 

 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 

 3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 

 dalmierze, 
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 tyczki, 

 łaty, 

 taśmy stalowe, szpilki. 

 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 

 4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 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 Inżyniera 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 Inżyniera. 

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 

rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną 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 Inżyniera. 

 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 Inżyniera. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 

świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 

one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

       wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy 

użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych 

poza 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 Inżyniera. 
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 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. Odtworzenie osi trasy 

 Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 

przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

 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 nasypów i wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez 

Inżyniera. 

 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. 

Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 

1 metr. Odległość 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. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 6.2. Kontrola jakości 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 

 7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 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 Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
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 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 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZN 

D – 02.00.00   

 

ROBOTY  ZIEMNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej   są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

liniowych robót ziemnych.   

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych   i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 

spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 

wzoru:  

ds

d

s
I




  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m
3
), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m
3
). 

2.1. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 

maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 

teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 

ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem 

innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 
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 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

4. TRANSPORT 

4.1. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 

(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 

transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 

wbudowania gruntu (materiału). 

 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  

10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

5.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 

które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 

grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 

nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 

odwodnienie. 

 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. 

 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.3. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 

trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 

  

 6. Kontrola jakości robót  

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 

 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 

określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 

 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

3 Pomiar rzędnych 

powierzchni korpusu 

  w miejscach, które budzą wątpliwości 
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ziemnego 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 

warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 

100  m
2
 warstwy 

  

6.3.3. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien być zgodny z 

założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu Is = 1.0. W przypadku gruntów dla których nie można określić 

wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 

Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu 

na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m
3
 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty ziemne 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. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

D –04.00.00 

 

PODBUDOWA  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO  STABILIZOWANEGO 

MECHANICZNI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej   specyfikacji technicznej   są wymagania   dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszyw stabilizowanych mechanicznie . 

 1.2. Zakres stosowania SST 

  Specyfikacja techniczna   stanowi   dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

na drogach   

 

 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 

dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych 

konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 

wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  

2. MATERIAŁY 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST 

dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 

  

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. 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 

uziarnieni

a kruszyw 

przeznacz

onych na 

podbudow

y 

      

wykonyw

ane 

metodą 

stabilizacj

i 
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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. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. 
  Wymagania  

 

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
Kruszywa 

naturalne 

Kruszywa 

łamane Żużel 
 

Badania 
 właściwości Podbudowa według 
  zasad-

nicza 

pomoc-

nicza 

zasad-

nicza 

pomoc-

nicza 

zasad-

nicza 

pomoc-

nicza 

 

1 Zawartość ziarn mniejszych 

niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

od 2 

do 10 

od 2         

do 12 

PN-B-06714 

-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna,                 

% (m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 5 10 
PN-B-06714 

-15 [3] 

3 Zawartość ziarn nieforemnych 

%(m/m), nie więcej niż 35 45 35 40 - - 
PN-B-06714 

-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych, %(m/m), nie 

więcej niż 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 PN-B-04481 

[1] 

5 Wskaźnik piaskowy po pięcio-

krotnym zagęszczeniu metodą 

I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 

do 70 

od 30  

do 70 

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 

 

 

 

 

45 

 

 

40 

 

 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

 

 

40 

 

 

30 

 

 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

 

 

 

PN-B-06714 

-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 

więcej niż 2,5 4 3 5 6 8 
PN-B-06714 

-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 

masy po 25 cyklach zamraża- 

nia, %(m/m), nie więcej niż 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

 

5 

 

10 

PN-B-06714 

-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 

zawy łącznie, % (m/m), nie 

więcej niż 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

3 

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 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś mie-

szanki kruszywa, %, nie 

mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

PN-S-06102 

[21] 

 

3. SPRZĘT 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
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c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno 

dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT  

4.2. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.2. Przygotowanie podłoża 

  Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

   Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 

przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej.   Warstwa podbudowy powinna być 

rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli 

podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 

zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 

następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 

powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 

optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 

mieszankę należy osuszyć. 

 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu 

poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.6. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu 

budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 

obejmować wszystkie właściwości określone w   niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2 
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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 m
2 

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 Inżynierowi. 

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 m
2
, 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. 

    
E

E

1

2

     2,2 

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych. 

 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 

Inżyniera. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 

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 
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7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż raz na 400 m
2 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

2000 m
2 

8 Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia 

 

- ugięcie sprężyste 

 

 

co najmniej w dwóch przekrojach na 

każde 1000 m 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 

m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach 

głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy  

 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  5 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 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 wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 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 

f) moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

g) ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

 

 

 

 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 

z kruszywa o 

wskaźniku 

 

Wskaźnik 

zagęszczenia 

 

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-

cenia mierzony płytą o 

średnicy 30 cm, MPa 
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wnoś nie 

mniejszym  

IS   nie 

mniejszy niż  

niż,   %  40 kN 50 kN 
od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

60 

80 

120 

1,0 

1,0 

1,03 

1,40 

1,25 

1,10 

1,60 

1,40 

1,20 

60 

80 

100 

120 

140 

180 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia     powinny być naprawione 

przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 

nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 

podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 

spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 

zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 

głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 

wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 

ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 

 Jednostką obmiarową jest  m
2
 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji   dały wyniki pozytywne. 
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         SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

            D - 05.00.00   GEOWŁÓKNINA SEPARACYJNO-FILTRUJĄCA  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem warstw  

separacyjno-filtracyjnych i ochronnych z geowłókniny.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót dla zadania: „Przebudowa drogi leśnej  w kompleksie 

Zabytów, leśnictwo Orłow" 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Przewiduje się  

zastosowanie geowłókniny w następujących przypadkach: 

-Wzmacnianie słabego podłoża nasypów komunikacyjnych,  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Geowłóknina – produkt wytworzony metodą igłowania mechanicznego z polipropylenowych  

włókien ciągłych, stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV, charakteryzujący się wysoką 

odpornością na uszkodzenia przy wbudowywaniu oraz dobrą wodoprzepuszczalnością.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Geowłóknina  

Geowłóknina stosowana w robotach ziemnych, wzmocnieniu podłoża nawierzchni   

powinna być wykonana z polipropylenowych włókien ciągłych wzmacnianych  

mechanicznie i stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV.  

 

Właściwości geowłókniny na rozciąganie  

-wzdłuż  25 kN/m   

-wszerz 25 kN/m   

Wydłużenie przy zerwaniu  

-wzdłuż  100%  

-wszerz 40 % 

Odporność na przebicie statyczne (CBR) nie mniej niż 2.5kN. 

Odporność na przebicie dynamiczne  19mm  

Właściwości hydrauliczne  

Wodoprzepuszczalność prostopadła do płaszczyzny geowłókniny l/m2s 80  

Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie (20kPa) m2/s 6,00E-06  

Umowny wymiar porów O90 µm 95  

Parametry identyfikacyjne  

Grubość -  (2 kPa) mm 2,2  

Pasma geowłókniny powinny być bez dziur i rozdarć o równomiernym rozłożeniu włókien. 

Sprawdzenie wyglądu polega na ocenie wizualnej. Geowłókniny przeznaczone do  

warstwy eparacyjno-filtracyjnej należy przechowywać w opakowaniach wg p. 4, 

  

3. SPRZĘT  

Geowłókniny należy rozwijać i układać na podłożu ręcznie. Do cięcia należy stosować  
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ostre noże, nożyce lub inne podobne narzędzia.  

 

4. TRANSPORT  

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej i ochronnej  

mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem:  

-fabrycznego opakowania rolek wodoszczelną folią, zabezpieczoną przed rozwinięciem,  

-zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem się w czasie przewozu,  

-ochrony rolek przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, działaniem ognia  

lub promieniowania cieplnego powodującego nagrzanie powierzchni powyżej 165°C,  

-niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami  

mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny.  

Geowłókniny opakowane fabrycznie należy składować poziomo na wyrównanym podłożu, 

 maksymalnie w 5 warstwach. Poszczególne typy geowłóknin, jak również rolki o różnych 

 wymiarach powinny być składowane oddzielnie. Jeżeli istnieje konieczność składowania  

rolek przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, rolki powinny zostać całkowicie przykryte w celu  

ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Podłoże pod geowłókninę  

Podłoże gruntowe  j powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi SST.  

Przed ułożeniem geowłókniny usunąć drzewa i krzewy,   usunąć nierówności terenu tak,  

by różnice wysokości nie przekraczały 10 cm. Wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża  

z materiałów niezwiązanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie  

nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia od założonych rzędnych powinny  

być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do  

osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i powtórne zagęszczenie.  

 

5.2. Układanie geowłókniny  

Przed przystąpieniem do rozkładania warstwy z geowłókniny należy sprawdzić, czy opis na  

rolkach dostarczonych na budowę jest zgodny z oznaczeniem i nazwą geowłókniny, która  

została zaakceptowana przez laboratorium i jest przewidziana do zastosowania.  

W przypadku stwierdzenia rozbieżności prace należy wstrzymać do czasu wyjaśnienia.  

 

Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża,   

 pozbawionym ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy  

geowłókniny. Pasma geowłókniny mogą być łączone na zakład, zgrzewane lub zszywane:  

 

-Łączenie na zakład  

Jeśli geowłóknina łączona jest na zakład, szerokość zakładu powinna wynosić odpowiednio:  

-przynajmniej 30 cm w przypadku dobrze wyrównanego podłoża,  

-przynajmniej 50 cm w przypadku występowania dużych nierówności terenu lub na bardzo  

słabym podłożu.  

Przy połączeniu poprzecznym kolejne pasmo musi być położone pod pasmo ułożone  

wcześniej, tak aby uniknąć przesunięcia pasm geowłókniny podczas wbudowywania gruntu.  

 

5.3. Zabezpieczenie powierzchni geowłókniny  

Po powierzchni warstwy geowłókniny nie może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów.  

5.4.Utrzymanie warstwy  

Warstwa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane  
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w dobrym stanie.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej wskutek  

oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak: opady deszczu, śniegu i mróz.  

Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 metra kwadratowego warstwy.  

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić przygotowanie podłoża wg wymagań  

p. 5.1. niniejszej specyfikacji.  

Wykonawca powinien sprawdzić świadectwo dopuszczenia geowłókniny do stosowania  

w budownictwie drogowym na podstawie posiadania znaku CE dla geowłókniny. Wygląd  

geowłókniny należy ocenić wizualnie, pasma powinny być bez uszkodzeń, o 

 równomiernej strukturze układu włókien.  

Odchyłki szerokości nie powinny przekraczać ±2% wymiaru nominalnego. Szerokość  

pasma należy określić przez pomiar bezpośredni z dokładnością  

do 1 cm, wykonany co 10 mb rolki geowłókniny.  

 

6.2. Badania w czasie robót  

W czasie układania warstwy geowłókniny należy kontrolować:  

a) zgodność oznaczenia poszczególnych pasm z określonymi w dokumentacji   projektowej,  

b) równość warstwy,  

c) wielkość zakładu przyległych warstw i sposób ich łączenia,  

d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji  

projektowej. Ponadto należy stwierdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie  

geowłókniny (rozerwanie, przebicie).  

Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy separacyjno-filtracyjnej lub ochronnej  

nie powinny mieć takich uszkodzeń.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową wykonanej warstwy separacyjno-filtracyjnej i ochronnej z geowłókniny 

jest [m2].  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Warstwa geowłókniny podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena 1 metra kwadratowego[m2] wykonania warstwy z geowłókniny obejmuje:  

-dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłókniny,  

-naciągniecie, przymocowanie do podłoża i wykonanie połączeń  

sąsiednich pasm geowłókniny.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1./ PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne -Wyznaczanie wytrzymałości  

na dynamiczne przebicie (metoda spadającego stożka)  

2./ PN-EN 965:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne -Wyznaczanie masy  

powierzchniowej  

3./ PN-EN 964-1:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne -Wyznaczanie grubości przy  
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określonych naciskach – warstwy pojedyncze  

4./ PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą  

szerokich próbek  

5./ PN-ISO 11058:2000 Geotekstylia i wyroby pokrewne -Wyznaczanie zdolności  

przepływu wody w kierunku prostopadłym do powierzchni materiału, bez obciążenia  

6./ PN-ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie  

statyczne (metoda CBR)  

7./ PN-ISO 12956:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -Wyznaczanie  

charakterystycznych wymiarów porów  

8./ PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -Wyznaczanie zdolności  

przepływu wody w płaszczyźnie wyrobu  

 

10.2. Inne dokumenty  

9./ Katalog wzmocnień  

i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych-IBDiM, 2001.  
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                                SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

  GEOKRATA  WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE GRUNTOWE 

                                WYSOKOŚCI 15 CM - MAŁE KOMÓRKI  PERFOROWANE 

 

   

1. WSTĘP  

 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej   specyfikacji technicznej (SST) są  

wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów budownictwa drogowego z 

zastosowaniem geosiatek (GEOMAT) komórkowych.  

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument  

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na  zadaniu pn: "Przebudowa  drogi 

leśnej gruntowej - pożarowej w leśnictwie Łaziska. 

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem podbudów nawierzchni, gruntowych nawierzchni drogowych,   przy 

zastosowaniu geosiatki komórkowej, wypełnionej materiałem zasypowym.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Geosiatka komórkowa -elastyczna struktura trójwymiarowa, złożona z zespołu taśm 

polietylenowych, łączonych zgrzeinami punktowymi, którą w konstrukcjach rozciąga się  

do kształtu „plastra miodu".  

1.4.2. Komórkowy system ograniczający -system złożony z geosiatek komórkowych, 

wypełnionych materiałem zasypowym, który będąc zamknięty w geosyntetycznych  

komórkach, jest chroniony przed ścinaniem i bocznymi przesunięciami, umożliwiając  

rozkładanie działającego obciążenia na większym obszarze.  

1.4.3. Materiał zasypowy -materiał wypełniający komórki geosiatki, dostosowany do funkcji 

konstrukcji, obejmujący  kruszywo łamane 0/31,5mm. 

1.4.4. Geosyntetyk -materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych  

włókien syntetycznych, jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się m.in. dużą 

wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. Geosyntetyki obejmują:  

geosiatki, geokraty, geowłókniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, geomembrany.  

1.4.5. Geowłóknina -materiał płaski, wytworzony metodami włókienniczymi z włókien  

syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez igłowanie lub inne procesy łączenia 

(np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który maszynowo zostaje uformowany w 

postaci maty.  

1.4.6. Geotkanina -materiał tkany, ze splecionymi ze sobą ciągłymi włóknami  

polipropylenowymi we wzajemnie prostopadłych kierunkach (wątek i osnowa)  

1.4.8. Rama montażowa -lekka przenośna rama, słuząca do montażu dostarczonych na 

budowę geosiatek z wzajemnie przylegającymi do siebie taśmami i zapewniająca dokładne 

rozciągnięcie geosiatki i nadanie jej komórkom nominalnych wymiarów.  



    Przebudowa drogi leśnej pożarowej w  kompleksie  Łaziska, leśnictwo Łaziska, 

 

19 

 

1.4.9. Nawierzchnia gruntowa -wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju  

pojazdów oraz ruchu pieszych, na którym rozłożono geosiatkę komórkową  

i wypełniono jej komórki materiałem zasypowym.  

1.4.10. Podbudowa nawierzchni drogowej -dolna część nawierzchni drogowej. 

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

  

 Geosiatka komórkowa w konstrukcjach podbudów, nawierzchni i poboczy drogowych   

 

2.2. Materiały do wykonania robót  

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną  

Materiał do wykonania robót powinien być zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej 

lub SST oraz z aprobatą techniczną IBDiM.  

 

2.2.2. Materiały do wykonania obiektów i elementów drogowych z zastosowaniem geosiatki 

komórkowej  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji budownictwa  

drogowego przy użyciu geosiatek komórkowych są:  

-geosiatka komórkowa,  

-geosyntetyki,  

-materiały wypełniające geosiatkę  

(materiały zasypowe),  

-materiały do mocowania geosiatki.  

 

2.2.3. Geosiatka komórkowa  

Geosiatka komórkowa powinna być wykonana z zespołu taśm z polietylenu dużej  

gęstości (HDPE), zabezpieczonego przed działaniem promieniowania UV. Taśma jest  

dwustronnie teksturowana, połączona seriami głębokich, ultradźwiękowych zgrzein  

punktowych rozmieszczonych pasmowo, prostopadle do wzdłużnych osi taśm. Cechy  

fizyczne, mechaniczne i geometryczne powinny być określone w aprobacie technicznej  

IBDiM.  

Wszystkie taśmy powinny mieć obie powierzchnie teksturowane romboidalnymi  

wgłębieniami, przy czym teksturowanie powinno stanowić od 22 wgłębień do 31 wgłębień o 

amplitudzie 0,5 mm na powierzchni 1 cm2 taśmy. Grubość taśmy przed teksturowaniem 

wynosi 1,27 mm z tolerancją -5%, +10%,a po teksturowaniu grubość taśmy wynosi 1,52 ± 

0,15 mm.  

Geosiatka komórkowa jest produkowana w odcinkach, zwanych sekcjami,  

składających się z siedemdziesięciu sześciu taśm. W pozycji złozonej (transportowej i  

magazynowej) sekcja stanowi zespół wzajemnie do siebie przylegających taśm.  

W pozycji rozłożonej (rozciągniętej) sekcja stanowi układ faliście wygiętych taśm,  

złączonych grzbietami, wyznaczających trójwymiarowe struktury komórkowe.  

 

Geosiatki komórkowe produkuje się w różnych typach i rodzajach, których wyboru dokonuje 

się w dokumentacji projektowej.  Wysokość geosiatki, równa szerokości taśm   wynosi     100 

mm,  W zakresie wielkości komórek   stosuje się  

geosiatkę:  

-sekcji standardowej (GWS), o normalnych wielkościach komórek,  
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W zakresie wypełnienia materiałem powierzchni taśmy geosiatki,należy użyć:  

-taśmę nieperforowaną,  

 

Materiał taśm może być  

wytwarzany w kolorach: a) czarnym z uzyciem wagowym  

1,5% + 2% sadzy, będącej absorberem nadfioletu, zapobiegającego degradacji polimeru,  

  

W siatkach typu GWS pasma zgrzein są odległe od siebie o 330 mm ±2,5 mm, a  

  

Taśmy perforowane powinny mieć rozmieszczone otwory o średnicy 10 mm w  

sposób przedstawiony na rysunku 3, z tolerancją średnicy i rozmieszczenia otworów  

± 0,5 mm (lub ± 2%).  

 

Wymiary sekcji powinny być zgodne z podanymi na rysunku 1 i 2; tolerancja  

wynosi 2%. Sekcje wykonywane na zamówienie o innych wymiarach powinny odpowiadać  

wymaganiom i tolerancjom jak sekcje standardowe.  

Sekcja geosiatki komórkowej rozłożona na płaskiej, poziomej powierzchni  

powinna mieć kształt prostopadłościanu. Górna powierzchnia siatki powinna być  

płaska bez widocznych sfalowań.  

 

Szerokość taśmy, mierzona przymiarem z dokładnością 1 mm, może różnić się o 3%,  

ale nie więcej jak 3 mm.  

 

Przechowywanie geosiatki komórkowej powinno się odbywać w stanie złożonym  

  Każda sekcja powinna mieć etykietę zawierającą jej oznaczenie. Przechowywanie geosiatki 

w warunkach bezpośredniego działania światła nie powinno trwać dłuzej niż dwa miesiące.   

2.2.4. Geosyntetyki  

Do konstrukcji wykonywanych z użyciem geosiatki komórkowej należy stosować  

geosyntetyki określone w dokumentacji projektowej, np.:  

-   geowłókniny (warstwa runa lub włókien połączonych siłami tarcia lub kohezji albo 

adhezji),  

  

Każdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowiadać właściwej normie lub mieć  

aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, np. IBDiM.  

 

Geosyntetyk powinien mieć charakterystykęzgodną z aprobatą techniczną oraz wymaganiami 

dokumentacji projektowej i ST. Zaleca się, aby geosyntetyki były odporne na działanie 

wilgoci, promieniowanie słoneczne, starzenie się.  

Geosyntetyki powinny być dostarczone bez rozdarć, dziur i przerw ciągłości, 

z odpowiednią wytrzymałością na ozciąganie i rozerwanie oraz z odpornością  

na działanie mikroorganizmów występujących w ziemi.  

 

 

2.2.5. Materiał wypełniający geosiatkę  

Rodzaj materiału zasypowego tj. wypełniającego geosiatkę komórkową  

musi być dostosowany do funkcji konstrukcji, zgodnie z ustaleniem dokumentacji 

 projektowej:  

 

a) w konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagane jest wypełnienie niespoistymi  



    Przebudowa drogi leśnej pożarowej w  kompleksie  Łaziska, leśnictwo Łaziska, 

 

21 

 

materiałami naturalnymi jak kruszywo łamane 0/31,5mm.  

  

Kruszywo stosowane do konstrukcji wykonywanych z użyciem geosiatki  

komórkowej powinno odpowiadać wymaganiom norm:  

1) PN-B-11111:1996 [8] dla Swiru i mieszanki kruszywa naturalnego,  

2) PN-B-11112:1996 [9] dla kruszywa łamanego,  

3) PN-B-11113:1996 [10] dla piasku.  

 

2.2.6. Materiały do mocowania geosiatki  

2.2.6.1. Kotwy firmowe  

Kotwy firmowe służące do przymocowania geosiatek komórkowych lub linek  

napinających do podłoza składają się z pręta zbrojeniowego oraz nałożonego na niego zacisku 

z tworzywa sztucznego, zwykle z polimeru zbrojonego włóknem szklanym (rys. 5a  

i 5b). Zacisk ma dwa ramiona umożliwiające jednoczesne przymocowanie do podłoża  

dwóch ścian geosiatek, chociaż w większości przypadków wystarczy zastosowanie jednego  

ramienia. Średnica pręta zbrojeniowego zwykle wynosi 5 -^ 10 mm.  

 

2.2.6.2. Pręty i kołki do mocowania  

Do przymocowania materiałów stosowanych przy budowie urządzeń z zastosowaniem 

geosiatek mogą służyć równiez:  

-pręty ze stali zbrojeniowej w kształcie litery J  ) o róznych średnicach, np. 5,8, 10, mm,  

-pręty proste ze stali zbrojeniowej, średnicy 8 -^ 20 mm,  

-kołki drewniane, dowolnych przekrojów poprzecznych.  

Długość prętów i kołków powinna być ustalona w dokumentacji projektowej.  

Pręty i kołki proste mogą być stosowane do umocowania elementów konstrukcji  

nie wymagających kotwienia miejscowego, tj. najkorzystniej jest używać  

je np. przy rozciąganiu geosiatek komórkowych, mocowaniu geotekstyliów, geotkanin,  

geowłóknin itp.  

 

2.2.6.4. Inne materiały mocujące geosiatkę  

Do innych materiałów stosowanych przy mocowaniu geosiatek naleSą:  

-metalowe galwanizowane zszywki, np. 12 mm, do łączenia boków sąsiednich sekcji  

geosiatek,  

-ew. taśmy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliestrowe,  

-przenośne ramy montaSowe z tworzywa sztucznego, zapewniające dokładne  

rozciągnięcie sekcji geokomórki i nadające komórkom nominalne wymiary.  

 

3. SPRZĘT  

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót  

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zaleSności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: sprzętdo 

wykonania koryta pod nawierzchnią, np. koparki, równiarki, spycharki, układarki doukładania 

geowłókniny o prostej konstrukcji, umozliwiające rozwijanie materiału ze szpuli, np. przez 

podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp., ładowarki,równiarki lub 

układarki do rozkładania kruszywa, walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne, 

zagęszczarki płytowe, ubijaki ręczne i mechaniczne, małe walce wibracyjne,  

   

4. TRANSPORT  

4.2. Transport materiałów  
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Materiały sypkie (kruszywa) można przewozić w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.  

Transport geosiatek komórkowych powinien odbywać się w stanie złożonym w  

opakowaniu fabrycznym.  

Geotkaniny w czasie transportu muszą zachować oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie 

przewozu należy zabezpieczyć opakowane bele przed przemieszczaniem się oraz chronić 

przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.2. Zasady wykonywania robót  

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST.  

W przypadku braku wystarczających danych moSna korzystać  

z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach.  

 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:  

 

1. roboty przygotowawcze,  

2. roboty odwodnieniowe,  

3. ułożenie geosiatki komórkowej z robotami pomocniczymi i zasypką,  

4. wykonanie innych elementów robót,  

5. roboty wykończeniowe.  

5.3. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  

SST lub wskazań Inżyniera:  

-ustalić lokalizację robót,  

-przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego  

wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych,  

-usunąć przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty,  

-dokonać prac potrzebnych do udostępnienia terenu robót,  

-sprawdzić czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadają  

warunkom zawartym  

w dokumentacji projektowej,  

  

5.3. Rozłożenie geosiatki komórkowej i wypełnienie jej komórek  

 

Sposób rozłożenia sekcji geosiatki komórkowej obejmuje:  

1. wytyczenie obszaru, na którym będą rozkładane sekcje geosiatki komórkowej,  

2. rozłożenie (rozciągnięcie) pierwszej sekcji geosiatki komórkowej do wymaganych 

rozmiarów i kształtu plastra miodu, stosując kotwy, pręty, kołki, ramy montażowe, ypełnienie 

skrajnych komórek sekcji materiałem zasypowym. Skrajne krawędzie sekcji należy 

zakotwićprzez wbicie pionowych elementów mocujących geosiatkę lub zapełniając skrajne 

komórki kruszywem lub materiałem ziemnym.  

Przy stosowaniu ramy montażowej, naciąga się na ncałą sekcję geosiatki, 

 a następnie całość odwraca się i ustawia w wymaganej pozycji,  

3. rozłożenie sąsiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komórkowej z dopasowaniem  

krawędzi przyległych sekcji,  

4. wykonanie połączenia sąsiadujących sekcji za pomocą pneumatycznej zszywarki  

wbijającej metalowe zszywki lub inną  

metodą (np. za pomocą kotew, prętów w kształcie litery J, opasek itp.),  
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5. rozpoczęcie wypełniania komórek materiałem zasypowym po wykonaniu połączenia  

wszystkich sąsiadujących sekcji geosiatek lub ich części, przy czym zaleca się rozmieszczenie 

materiału zasypowego wokół wypełnianych sekcji geosiatki,  

6. wypełnianie komórek geosiatki, przy:  

-zastosowaniu najlepiej sprzętu mechanicznego jak: ładowark , spycharki,  

równiarki itp.,  

-zakazie zrzucania materiału zasypowego na rozłożoną sekcję geosiatki z  

wysokości większej niż 1 m,  

- zapełnianiu komórek geosiatki metodą„od czoła", z tym ze niedopuszczalny jest ruch 

maszyn po niewypełnionych sekcjach,  

-zakończeniu zasypywania komórek geosiatek, gdy materiał zasypowy znajduje się  

ok. 5 cm ponad górnymi krawędziami komórek (po zagęszczeniu nie powinny być widoczne 

na powierzchni komórki geosiatek),  

- wyrównaniu materiału zasypowego do równej powierzchni, ręcznie lub  

mechanicznie (np. równiarką, spycharką),  

7.zagęszczenie materiału zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjną zagęszczarką 

płytową do uzyskania wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 0,95 próby Proctora. Sprzęt 

cięzszy można stosować w obszarze wewnątrz sekcji geosiatki, 

natomiast sprzęt lekki (np. zagęszczarkę płytową) zaleca sięstosować do 

 zagęszczenia materiału znajdującego się poza sekcją geosiatki,   

8.  pozostawienie nadkładu z materiału zasypowego na ostatniej, najwyższej warstwie 

geosiatki komórkowej i wykończenie powierzchni zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

5.6. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnią drogową  

  

2. Ułożenie warstwy separacyjnej  

Warstwa separacyjna (lub separacyjno-filtracyjna) powinna odpowiadać  

wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej np. warstwą  

geowłókniny . W przypadku stosowania geotkaniny   odpowiadającej  

wymaganiom pktu 2.2.4, zaleca się układać ją w korycie pod nawierzchnią  

na podstawie planu, określającego wymiary pasm, kierunek postępu robót, 

 kolejności układania pasm, szerokości zakładów, sposób łączenia  

itp. Folię, w którą są zapakowane rolki geotkaniny, zaleca się  

zdejmować bezpośrednio przed układaniem. W celu uzyskania mniejszej  

szerokości rolki można ją przeciąć piłą, tak aby po przycięciu możliwe 

było połączenie sąsiednich pasm z zakładem.  

Geowłókninę można rozkładać bez fałd i wybrzuszeń ręcznie lub  

za pomocą układarki, umoSliwiającej rozwijanie materiału ze szpuli 

 podwieszonej np. do wysięgnika koparki. Pasma zaleca się  

układać prostopadle do osi drogi, a jeśli pokrywana  

powierzchnia jest węższa niż dwie szerokości pasma, to pasma można  

układać wzdłuz osi drogi, przy czym zakłady sąsiednich pasm powinny wynosić  

0,2 -^ 0,3 m. Po ułozeniu, pasma niezwłocznie mocuje się do podłoża kotwami 

 z odpadowej stali zbrojeniowej średnicy 6^-8 mm, wykształconych w 

kształt litery „J" o długości > 250 mm. Kotwy powinny być rozmieszczon 

 na krawędziach pasm i na zakładach w odstępach co około  

2,0 m, a na płaszczyźnie materiału: 1 szt. kotwy na około 8 m2 powierzchni.  

Tak przygotowana warstwa separacyjna jest gotowa do szybkiego ułożenia  

geosiatki komórkowej.  



    Przebudowa drogi leśnej pożarowej w  kompleksie  Łaziska, leśnictwo Łaziska, 

 

24 

 

 

3. ułożenie geosiatki komórkowej z zasypką  

Sekcje (odcinki) geosiatki komórkowej naleSy układać prostopadle do osi  

drogi i wypełniać   według zasad podanych w pkcie 5.5. Materiał zasypowy 

powinien odpowiadać wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej  

  

4. ułożenie   warstwy podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm na 

 wykonanej podbudowie   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

-uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i 

powszechnegostosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 

zgodności,ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), -ew. wykonać własne 

badania właściwości materiałów przeznaczonych dowykonania robót, określone przez 

Inżyniera,  

-sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest:  

-m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzchni gruntowej lub  

umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni,  

-m3 (metr sześcienny) wykonanej ściany oporowej.  

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących (np. warstw wiąSącej lub ścieralnej  

nawierzchni) są ustalone w odpowiednich SST.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  

projektową, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania 

 z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

-roboty odwodnieniowe,  

-wykonanie koryta (wykopu fundamentowego),  

-ułozenie geosiatki komórkowej wypełnionej materiałem zasypowym.  

Odbiór tych robót powinien być  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:  

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

-oznakowanie robót,  

-przygotowanie podłoSa,  

-dostarczenie materiałów i sprzętu,  

 



    Przebudowa drogi leśnej pożarowej w  kompleksie  Łaziska, leśnictwo Łaziska, 

 

25 

 

-roboty przygotowawcze,  

-roboty odwodnieniowe,  

-ułożenie sekcji geosiatek komórkowych z materiałem wypełniającym, zagęszczeniem i  

innymi robotami, według wymagań dokumentacji projektowej, SST.  

-roboty wykończeniowe,  

-przeprowadzenie pomiarów i badań  

wymaganych w specyfikacji technicznej,  

-odwiezienie sprzętu.  

  

   

   

 


