
Załącznik nr 9 do SIWZ 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT 
 

„Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych i żwirowych 
na terenie gminy Skórzec” 

 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem remontu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej  i żwirowej.  
 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem naprawy z profilowaniem  nawierzchni gruntowej  i żwirowej. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
- Profilowanie drogi gruntowej i żwirowej  – mechaniczne poprawienie poprzecznego przekroju 
drogi w celu wyrównania wybojów i kolein i zapewnienie lepszego odwodnienia drogi. 
- Naprawienie  drogi gruntowej  i żwirowej – miejsca ubytków, dziur, wyrw spowodowanych 
wodami opadowymi należy wypełnić odpowiednią mieszkanką kruszywa stopniowo je 
zagęszczając.  
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące zakresu robót 
W zakresie remontu  dróg gminnych o nawierzchni gruntowej  i żwirowej przewiduje się 
następującą technologię wykonania robót:  
1. nawiezienie i wypełnienie ubytków żwirem (pospółką) – jako podbudowę dolną o uziarnieniu 

2/20mm, 
2. rozplantowanie nawiezionego żwiru równiarką, 
3. zagęszczenie nawiezionego żwiru, 
 
Zagęszczenie należy uznać za dostateczne, gdy nie występują ślady po przejeździe sprzętu 
zagęszczającego.  
 
Powyższa technologia dotyczy wszystkich ubytków, głębokich a także na gruntach podmokłych. 
Kruszywo  naturalne (pospółka)  jest rozkładana  po całej szerokości remontowanej drogi –  w 
koleiny o szerokości 60cm na całej długości remontowanego odcinka. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące stosowanych materiałów do prac remontowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać atesty, aprobaty, certyfikaty na 
kruszywa przeznaczone do wykonywania robót i przedstawić je Zamawiającemu w celu akceptacji. 
 
1.5.1. Żwir 
W przypadku występowania frakcji iłowej w żwirze w ilości ponad 2% (fi > 2 %), określa się taki 
materiał jako żwir gliniasty. Żwir określony jest normą PN-B-11111 
Uziarnienie graniczne żwiru określono na wykresie nr 1 [zaznaczono kolorem czerwonym]. 
 



 
Wykres nr 1 

 
2. SPRZĘT I TRANSPORT 
 
2.1. Sprzęt stosowany do wykonania naprawy nawierzchni dróg gruntowych i żwirowych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania naprawy nawierzchni drogi powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek, spycharek do rozkładania materiałów, mieszania, spulchniania i profilowania, 
- walców statycznych, gładkich lub ogumionych, ewentualnie walców wibracyjnych lub płytowych 

zagęszczarek wibracyjnych, 
- ręcznego sprzętu do drobnych robót naprawczych, jak łopaty, oskardy, grabie, ubijarki ręczne itp. 
 
2.2. Transport materiałów 
Kruszywa (pospółkę)  można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym materiałem, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
3. WYKONANIE ROBÓT 
 
3.1. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót przy remoncie nawierzchni powinien być zgodny z ustaleniami i ST.  
 
3.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie oględzin, ST lub wskazań osoby wyznaczonej 
przez Zamawiającego: 
- ustalić lokalizację terenu robót na podstawie m.in. opalikowanych odcinków, 
- przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

danych wysokościowych, 
- oszacować zakres remontu i przyjętą w opisie przedmiotu zamówienia i ST technologię 
 



3.3. Nawiezienie i wypełnienie ubytków 
Należy zastosować odpowiednią, wskazaną przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia 
technologię tj.: wypełnienie żwirem. 
 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
4.1. Badania wykonanych robót 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 
- wygląd zewnętrzny wykonanego remontu nawierzchni, 
- stopień zagęszczenia należy uznać za prawidłowy, gdy nie występują ślady po przejeździe sprzętu 
zagęszczającego, 
 
5. OBMIAR ROBÓT 
 
5.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest metr sześcienny [m3] nawiezionego i zagospodarowanego zgodnie z 
niniejszą dokumentacją właściwego kruszywa oraz metr bieżący [mb] wykonanego zgodnie z 
niniejszą dokumentacją remontu nawierzchni drogowej. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ustalonym zakresem, opisem przedmiotu zamówienia, 
technologią, ST i wymaganiami osoby wskazanej przez Zamawiającego. Odbioru ilościowego i 
jakościowego dokonuje Komisja powołana przez Zamawiającego. Ilość nawiezionego materiału 
potwierdza pracownik . 
Ukształtowanie osi nawierzchni drogi po dokonanym remoncie nawierzchni nie może być 
przesunięta w stosunku osi drogi przed remontem o więcej niż 50cm. 
Szerokość nawierzchni po przeprowadzonym remoncie nie może różnić się od szerokości drogi 
przed remontem o więcej niż -30cm i +30cm. 
 
7. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy 
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu  
2.  PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
3.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą  
4.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
   
 


