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KORYTO WRAZ Z PROF'ILOWAFIIEM
I zAGĄSzczANIEM PoDŁoZA

l. WSTĘP

1..1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót rwiązartych z wykonywaniem koryta wtaz z profilowaniem i
zagęszczantem podłoża gruntowego przy przebudowie - modernizacji drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w obrębie wsi Walichnowy - długość odcinka 450'00 m.

1,.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy z|ecanru i realizacji robót wymienionych w punkcie 1 . 1 .

1.3.Zakres robót objęĘch ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
zułiązanych z wykonaniem kory.ta ptzeznaczonego do ułoŻeniakonstrukcji nawierzchni.

1.4. określenia podstawowe

określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 1.4'

1.5. ogólne wymaganb doĘczące robót

ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzia|ny za jakośÓ ich wykonania onz za zgodność z
dokumentacją projektową ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. ogólne wymagania dotyczące sprzętu

ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 3.

3.2. Spnęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŻa powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
_ równiarek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem;
_ koparek z czerpakarti profilowymi rorury wykonywaniu wąskich koryt),
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- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu.na właściwości

gruntu podtoia. Sprzęt zaakceptowany ptzez InĘniera.

4. TRANSPORT

4.1. ogólne wymagania dotyczące transpońu

ogólne wymagania doĘczące transportu podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania
ogólne'' pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ogólne zasady wykonania robót

ogólne zasady wykonania robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt5.

5.2. Warunki prrystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpiÓ do wykorrania koryta oraz profilowania i
zagęszczeńa podłożn bezpośrednio przed rozpoczęciem robót mviązanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przysĘlienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zagęszczatia podłoża,jest możliwe wyłącznte za zgodąInĘniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŻu nie może
odbywaÓ się ruch budowlany, tiezvtiryarty bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt orgarizacji i
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane
profi lowanie i zagęszczanie koryta.

5.3. Wykonanie koryta

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naIeĘ dostosowaó do rodzaju gruntu, w
którym prowadzone sąroboty i do trudności jego odspojenia'

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie
maszyn' na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób
wykonania musi być zaakceptowany ptzez InĘniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byó wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji pĄektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odkład w miejsce wskazane ptzęzWruera.

Profilowanie i zagęszczenie podłożana|eĘ wykonaÓ zgodnie z zasadarrti określonymi
w pkr 5.4.

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podloża

Przedprzystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczorte ze wszelkich
zalieczyszczen. Nalezy również sprawdzió, czy istniejące rzędne terenu umożtiwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża na|eĘ przysĘfć do jego zagęszczania.
Zagęszczante podłoŻa naleĘ kontynuowaó do osi4gnięcia wskaznika zagęszczenia zgodnie z
BN-77/8931-12 I51. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaliu powinny być
naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przęzlnżyniera.
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5.5. Utrzymanie koryt a oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoze (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrąrmywane w
dobrym stanie.

Jeżeli po wykonaniu robót związartych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŻa
nastąpi przrcrwa w robotach i Wykonawca rue ptrystąpi naĘchmiast do układania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpiecryć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem' na
przy|dad,WzezrozŁoŻetie folii lub w inny sposób Zaakceptowany ptzezIrriryrueru.

6. KONTRoLA JAKoŚCI RoBÓT

6.1. ogótne zasady kontroli jakości robót

ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne''
pkt 6.

6.2. Badania w czasie robót

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów

Częstotliwośó oraz zakres badń i pomiarów doĘczących cech geomeĘcznych i
zagęszczenia koryta oraz wyprofilowanego podłoża gwalanfującą zachowanie wymagan
jakości robót Wykonawca powinien prowadzió w czasie robót systematycznie.

7. oBMIAR ROBÓT

7.1. ogólne zasady obmiaru robót

ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D. 00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

JednostĘobmiarowąjest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta_

Profilowanie i zagęszczenie podłoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 koryta
1665,00

s. ODBIÓR RoBÓT

ogólne zasady odbioru robót podano w ST D -00.00.00 ,,Wymagania ogólne'' pkt 8.
RoboĘ tunaje się za wykonane zgodnie z dokumęntacja projektową ST i wymaganiami
InĘntera' jeieIiwszystkie pomiary i badania wg punktu 6 dały wyniki poąrtywne.

9. PoDsTAwA PŁATNoŚCI

9.1. ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

ogólne ustalęnia doĘczące podstawy płatności podano w ST D .00.00.00
,,Wymagania ogólne'' pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboĘ przygotowawcze,
- odspojenie gruntu zprzerzutem na pobocze irozplarttowaniem,
- załadllrtek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład

lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podłoża,
_ zagęszczetie,
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- utrzymanie koryta lub podłoża,
_ przeprowadzerue pomiarów i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej.

1 0. PRZEPISY zwIĄZAI\tE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek grunfu
2. PN./B.06714. Kruszyrvaminęralne. Badania. Oznaczałiewilgotności

T7
3. BN.64l893l-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odksŹałcenia

nawierzchni podatrych i podłoza przez obciryenie pĘą
4. BN.ó8/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzcbni

planografem i łatą
5. BN.77l893 1.12 oznaczatie wskaŹnika zagęszczeria grunfu


