SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Korytowanie wraz z profilowaniem i
zagęszczaniem podłoża
ST 01.03
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót korytowania wraz
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża dla zadania: „BUDOWA DWÓCH WIAT O POWIERZCHNIACH
DO 35M2 WRAZ Z OGRODZENIEM CZĘŚCI TERENU I MONTAŻEM OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY.”
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówieo (CPV).
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST 00.01
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem koryta, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni sportowych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakośd wykonania robót, ich zgodnośd z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano
w „Wymaganiach ogólnych” Specyfikacji 00.01.
2. MATERIAŁY
W zakresie objętym niniejszą specyfikacją materiały nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01.
Wykonawca przystępujący do wykonania profilowania podłoża powinien wykazad się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− koparki lemieszem bezzębnym;
− wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodowad niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
3.2. Warunki stosowania sprzętu
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę.
Wykonawca powinien posługiwad się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych,
ilościowych i wymogów bezpieczeostwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może
powodowad uszkodzeo obszaru niepodlegającego modernizacji. Wykonawca jest zobowiązany do
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i
jakośd wykonywanych robót. Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny byd montowane,
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniad wymagania określone w
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny byd utrzymywane w stanie
zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i
obsługiwane przez przeszkolone osoby.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakośd wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów Załadunek,
transport jak i wyładunek materiałów z korytowania musi odbywad się z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności i bezpieczeostwa ludzi.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca rozpocznie roboty związane z wykonaniem koryta od usunięcia warstwy ziemi
urodzajnej. Wykonawca powinien przystąpid do wykonania korytowania, profilowania i zagęszczenia
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym
korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywad się ruch budowlany,
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny byd wcześniej
przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiad w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno
umożliwiad naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co
10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosowad do rodzaju gruntu, w
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywad ręcznie, gdy
jego szerokośd nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku
robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi byd zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byd odwieziony na odkład.
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno byd oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeo.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzid, 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 spulchnid podłoże na głębokośd zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźd
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej
do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścid warstwę do uzyskania wartości
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy
przystąpid do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuowad do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określad zgodnie
z BN-77/8931-12.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzed na metodzie obciążeo płytowych. Należy określid
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczad 2,2. Wilgotnośd gruntu podłoża
podczas zagęszczania powinna byd równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno byd 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 zabezpieczyd podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpid dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę
wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwośd oraz zakres badao i pomiarów
Częstotliwośd oraz zakres badao i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta
i wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
6.2.2. Szerokośd profilowanego podłoża
Szerokośd koryta i profilowanego podłoża nie może różnid się od szerokości projektowanej o więcej
niż +10 cm i -5 cm.
6.2.3. Równośd profilowanego podłoża
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyd 4-metrową łatą zgodnie
z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyd 2-metrową łatą. Nierówności nie
mogą przekraczad 20 mm.
Tablica 2. Częstotliwośd oraz zakres badao i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego
podłoża
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6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny byd zgodne z dokumentacją projektową
z tolerancją ± 0,5%.
6.2.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczad +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może byd przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.2.7. Zagęszczenie profilowanego podłoża
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie
powinien byd mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia,
to wartośd stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą
BN-64/8931-02 nie powinna byd większa od 2,2. Wilgotnośd w czasie zagęszczania należy badad
według PN-B-06714-17. Wilgotnośd gruntu podłoża powinna byd równa wilgotności optymalnej
z tolerancją od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoża
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych
w punkcie 6.2 powinny byd naprawione przez spulchnienie do głębokości, co najmniej 10 cm,
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 “Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilośd wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilośd robót oblicza
się według sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzględnieniem wymagao technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji
Inspektora nadzoru i muszą posiadad ważne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru - jak
w przedmiarze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". Odbiór jest
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór należy dokonad zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
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1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przedmiotowego zadania,
2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawca a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
3. zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Najważniejsze normy i dokumenty:
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeostwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogólne przepisy
bezpieczeostwa i higieny pracy.
• Bezpieczeostwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz.U. nr 47 poz. 401
z 2003 r.
• Prawo budowlane – Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126,
poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.
• Ustawa z dnia 15.02.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach Dz.U./1999 Nr 158 póz. 1150.
• Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych Dz.U Nr 16 póz 78 z późniejszymi zmianami
• Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska Dz. U. nr 62 poz. 627
• PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
• PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
• BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych
i podłoża przez obciążenie płytą
• BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał
praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich
wymagao prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeo lub metod.
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