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l. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w zakresie korytowania dróg gruntowych i 

nieulepszonych w ramach zadania pn. „Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie 

miasta Milanówka”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiOR 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót określonych w p. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiOR 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

korytowaniem dróg gruntowych i nieulepszonych o szerokości od 2,8 do 5,0 m.  

 

1.4. Warunki prowadzenia robót 

Wykonawca robót zobowiązany jest do: 

 zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie i 

zabezpieczenie robót zgodnie z „Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie 

drogowym” – zał. Nr 1 do MP nr 24, poz. 184 z dnia 18 czerwca 1990r oraz „Szczegółowymi 

warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” – zał. do Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z 23 

grudnia 2003r. 

 wykonanie i zastosowanie odpowiedniego typowego oznakowania robót należy uzgodnić na 

roboczo z Inspektorem nadzoru. Przy realizacji w/w oznakowania robót stosuje się znaki o jedną 

grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi (w przypadku dróg gminnych 

występującymi znakami małymi /M/ - należy zastosować znaki średnie /S/ odblaskowe typu 1, tj. 

z folii I generacji – znakowane); 

 bieżącej kontroli stanu i kompletności oznakowania oraz jego korekty wynikającej z postępu i 

zmian lokalizacji robot; 

 organizowania robót w sposób nie powodujący niszczenia elementów pasa drogowego nie 

objętych umową o wykonanie robót – w wypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek 

elementu pasa drogowego Wykonawca naprawi lub odbuduje go na własny koszt; 

 Wykonawca robót ponosi skutki prawne za ewentualne szkody na zdrowiu i mieniu osób trzecich, 

spowodowane niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót oraz nieprawidłowym 

prowadzeniem robot. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za należytą jakość wykonanych robót. 

1.6.1. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Nie występują. 

1.6.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.3. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót,  za materiały i urządzenia używane od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. Prace utrzymaniowe powinny być 

prowadzone w taki sposób, aby rowy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Prace należy wykonywać mechanicznie oraz ręcznie, w miejscach gdzie stosowanie maszyn jest 

niemożliwe. 

Do realizacji zamówienia należy stosować sprzęt zgodny z umową SIWZ i niniejszą ST. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

3. TRANSPORT 
 

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

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Pojazdy 

powinny być zgodne z SIWZ.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

4.1. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża jest 

możliwe wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem nawierzchni. 

 

4.2. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 

przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w rzędach równoległych co 10-20 m lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Zamawiającego. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót. 

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 



Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Milanówka 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

 
4 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 

 

4.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 

profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 

wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w 

tablicy 1. 

Do profilowania podłoża należy stosować spycharki i ewentualnie równiarki. 

Urobek z korytowania powinien być odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego 

niżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

Minimalne wartości wskażnika zagęszczenia Is do głębokości 0,50 m od powierzchni podłoża 

powinna wynosić 1,00. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 

pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i 

pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10%. 

 

4.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

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

robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 

inny sposób zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na 

własny koszt. 
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5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

5.1. Badania z czasie robót 

5.1.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża podaje 

poniższa tablica 
 

Lp. Wyszczególnienie badań 

i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta co 10 m 

2 Równość podłużna co 10 m 

3 Równość poprzeczna co 10 m 

4 Spadki poprzeczne co 10 m 

5 Rzędne wysokościowe co 10 m w osi dróg i na jej krawędziach 

6 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 1 punkcie na dziennej działce roboczej 

 

5.1.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż +10 cm i -5 cm. 

 

5.1.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z 

normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 

5.1.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 

z tolerancją +/- 0,5%. 

 

5.1.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 

5.1.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla 

autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż +/- 5 cm dla pozostałych dróg. 

 

5.1.7. Zagęszczenie koryta 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie 

powinien być mniejszy od podanego w pkt 5.4. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 

to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 

BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 

 

5.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 

w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. 
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6. OBMIAR ROBÓT 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z STWiOR, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Jednostką obmiarową będzie 1 m3 urobku zebranego pod przygotowywane koryto. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zasady ogólne odbioru robót  
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje komisja 

Zamawiającego. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z umową, niniejszą ST i wymaganiami Zamawiającego, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

7.2. Dokumenty do odbioru  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania  i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

STWiOR. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

8.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w w/w. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
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3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 


