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D - 02.03.01C WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOŻA NASYPU NA GRUNCIE 

SŁABONOŚNYM 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych ze wzmocnieniem podstawy korpusu drogowego z zastosowaniem geosyntetyków. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót robót związanych z wykonywaniem 

wzmocnienia podstawy korpusu drogowego z zastosowaniem geosyntetyków, lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Słabe podłoże – warstwy gruntu, nie spełniające wymagań wynikających z warunków nośności lub przydatności do 

użytkowania podłoża. 

1.4.2. 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. 

1.4.3. Georuszt - siatka wewnętrznie połączonych elementów wytrzymałych na rozciąganie, wykonanych jako ciągnione na 

gorąco. 

1.4.4. 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. 

1.4.5. Geotkanina - materiał tkany wytwarzany z włókien syntetycznych przez przeplatanie dwóch lub więcej układów 

przędz, włókien, filamentów, taśm lub innych elementów. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-02.00.01 pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z 

aprobatą techniczną IBDiM. 
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2.2.2. Wymagania dla georusztu 

Georuszt winien być produkowany zgodnie z wymaganiami określonymi w normie jakościowej  EN ISO 9001:2000 oraz  

ISO 14001:2004. 

Zastosowany do wzmocnienia georuszt winien spełniać następujące wymagania: 

(a) Wytrzymałość i sztywność węzłów przy odkształceniu 0,5% ≥ 400 kN/m wg EN ISO 10319, 

(b) Odpornośc na uszkodzenia przy wbudowaniu ≥ 85% wg EN ISO 10319, 

(c) Odpornośc na starzenie się w warunkachatmosferycznych 100% wg EN 12224, 

(d) Odpornośc na degradację chemiczną 100% wg EN 12447 

2.2.3. Geowłóknina/Geotkanina 

 Do warstwy odcinającej można stosować geowłókninę (lub geotkaninę), która powinna spełniać następujące 

wymagania: 

(e) powierzchnia ma być szorstka (teksturowana) lub karbowana (przeploty), 

(f) grubość pod obciążeniem 2kPa: d ≥  0,35 mm, 

(g) masa powierzchniowa: ≥ 110 g/m2, 

(h) wytrzymałość na zerwanie: ≥ 10,0 kN/m, 

(i) wydłużenie przy zerwaniu: ≤ 17%, 

(j) odporność na przebicie statyczne: 1600 N, 

(k) przepływ wody prostopadły do płaszczyzny: Kw ≥ 15 l/m2s, 

(l) wskaźnik wodoprzepuszczalności prostopadły do płaszczyzny materiału pod obciążeniem 2 kPa (warstwa gruntu  

o h=0,1 m i gamma ok. 18-20 kN/m3) ≥19 m/dobę, 

(m) odporność na działanie wilgoci i temperatury w okresie wbudowania materiału w grunt - min 25 lat. 

2.2.4. Wymagania dla geosyntetyków 

Materiały muszą posiadać aprobatę techniczną IBDiM lub certyfikat CE. 

Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości materiału. Podczas przechowywania należy chronić 

geowłókninę/geotkaninę przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) 

działaniem promieni słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, 

ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. 

2.2.5. Kruszywo 

Do wzmocnienia podstawy korpusu drogowego należy stosować kruszywo naturalne, łamane albo mieszankę kruszyw, 

o następujących właściwościach: 

2.2.5.1.Uziarnienie kruszywa 

Kruszywa uziarnienia, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego 

uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 

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. 

Na podbudowę należy użyć kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 jak dla podbudowy pomocniczej 

2.2.5.2.Właściwości kruszywa 

Kruszywo stosowane do zasypania georusztu powinno spełniać wymagania określone poniżej 

 

L.p. Właściwości badane według 
Wymagania 

KŁSM* KNSM* 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) wg PN-B-06714-15 
od 2 do 

12 

od 2 do 

12 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m) nie więcej niż: wg PN-B-06714-15 10 10 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, % (m/m) nie więcej niż: wg PN-B-06714-16 40 45 

4 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych: % (m/m) nie więcej niż: wg PN-B-

06714-26 
1 1 

5 
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-

04481, % 

od 30 do 

70 

od 30 do 

70 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles wg PN-B-06714-42 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

b) scieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż; 

 

50 

35 

 

45 

40 

7 Nasiąkliwość, % (m/m) nie więcej niż: wg PN-B-06714-18 5 4 

8 
Mrozoodporność,ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % (m/m) nie więcej niż: 

wg PN-B-06714-19 
10 10 

9 
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, % (m/m) nie więcej niż: 

wg PN-B-06714-28 
1 1 

*) KŁSM - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 

*) KNSM - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 
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2.2.5.3.Składowanie kruszywa 

Kruszywo powinno być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach 

zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw.  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-02.00.01 pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

3.2.1. Sprzęt stosowany przy układaniu geosiatki komórkowej 

Do przecinania geowłókniny i georusztu mogą być używane nożyce, noże itp. narzędzia. 

3.2.2. Sprzęt stosowany przy wykonywaniu warstwy z kruszywa 

Do wypełniania georusztu warstwą z kruszywa należy stosować następujący sprzęt: 

 lekkie koparki (chwytaki) lub ładowarki do zasypywania georusztu kruszywem, 

 lekkie spycharki do rozgarniania kruszywa, 

 maszyny wieloczynnościowe, np. koparko-spycharki na podwoziu ciągnika itp., łączące funkcje w/w sprzętu, 

 równiarki do profilowania warstwy, 

 lekkie walce wibracyjne i zagęszczarki płytowe do zagęszczania warstwy, 

 walce ogumione i średnie walce wibracyjne (ewentualnie na górnej warstwie kruszywa), 

 mieszarkę do wytwarzania mieszanki kruszyw - w przypadku braku jednego kruszywa o właściwościach 

określonych w pkt 2.2. Mieszarka powinna zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 

optymalnej. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

4.2. Transport materiałów 

 Transport geosyntetyków (georusztu, geowłóknin) może się odbywać dowolnymi środkami transportu w 

opakowaniach fabrycznych. Należy chronić materiały przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i tłuszczami 

oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu i składowania należy kruszywo 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-02.00.01 pkt 5 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. Podstawowe czynności przy wykonywaniu 

robót obejmują: 

 roboty przygotowawcze,  

 ułożenie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geotkaniny, 

 ułożenie georusztu wraz z wypełnieniem kruszywem, 

 roboty wykończeniowe. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację robót, 

 przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 

danych wysokościowych, 

 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, darninę, kamienie > 15 cm itd., 

 ew. wykonać drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostępnienia terenu robót, 

 ew. dokonać kontrolnych badań gruntu podłoża, wg decyzji Inżyniera, w celu sprawdzenia czy nie różnią się 

od cech przyjętych do obliczeń projektowych, 

 wyrównać powierzchnię gruntu rodzimego. 

Zaleca się przed przystapieniem do wykonania konstrukcji wzmocnienia przeprowadzenia badania noścności podłoża za 

pomocą płyty statycznej VSS lub badań sondą dynamiczną w celu ustalenia rzeczywistej wartości modułu odkształcenia.  

W przypadku uzyskania wartości wtórnego modułu odkształcenia na podłożu niższych od zakładanych (15 Mpa) należy 

dodatkowo wzmocnić podłoże przez lokalna wymianę gruntu lub dodatkowo warstwę wzmocnienia. 

5.4. Ułożenie warstwy separacyjnej z geotkaniny 

 Warstwa separacyjnej z geowłókniny, którą należy wykonać na szerokości podstawy nasypu pomniejszonej o 0,50 

m z każdego boku podstawy dla zakotwienia geomembrany rowu szczelnego. 

 Geowłókninę, odpowiadającą wymaganiom pktu 2, zaleca się układać w na podstawie planu, określającego 

wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejności układania pasm, szerokości zakładów, sposób łączenia itp. 

 Geowłókninę należy rozkładać bez fałd i wybrzuszeń ręcznie lub za pomocą układarki, umożliwiającej rozwijanie 

materiału ze szpuli podwieszonej np. do wysięgnika koparki. Pasma geowłókniny zaleca się układać poprzecznie do 

kierunku wykonywania nasypu lub zasypywania kruszywem, a jeśli pokrywana powierzchnia jest węższa niż dwie 

szerokości pasma, to pasma można układać wzdłuż osi drogi, przy czym zakłady sąsiednich pasm podłużnie i poprzecznie 

powinny wynosić min 0,4 m. 

Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w 

kształcie U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach 

wymagane jest łączenie pasm, najczęściej na budowie za pomocą zszycia, połączeń specjalnych itp. Niezwłocznie po 

ułożeniu pasm włókniny, należy ją przykryć (zasypać) kruszywem, odpowiadającym wymaganiom pktu 2 i zgodnym z 

ustaleniem dokumentacji projektowej.  

 Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym zasypka jest rozkładana na całej 

powierzchni odpowiednim urządzeniem, najczęściej spycharką. Duże kamienie nie powinny być zrzucane z większej 

wysokości, by nie niszczyć geosyntetyków. W takim przypadku celowe jest układanie najpierw bezpośrednio na materiale 

warstwy bez kamieni. Pasma należy układać „dachówkowo”, aby przesuwanie zasypki nie powodowało podrywania 

materiału. 

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. Nierówności 

podłużne i poprzeczne, pod łatą 4-metrową, nie mogą przekraczać 20 mm. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

5.5.  Ułożenie georusztu wypełnionego kruszywem 

Na rozścieloną warstwę separacyjną jak w pkcie 5.4 należy rozłożyć georuszt. 

Połączenia pomiędzy poszczególnymi pasmami georusztu zarówno podłużne, jak i poprzeczne należy wykonać stosując 

zakład o szerokości minimum 40 cm. 

Na rozłożonej warstwie georusztu należy wbudować warstwę  kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 

o parametrach jak dla podbudowy pomocniczej zgodnie z normą PN-S-06102, przy czym należy ograniczyć zawartość 

ziaren mniejszych od 0,075mm do max 5%. Warstwa kruszywa po wbudowaniu i zagęszczeniu powinna mieć grubość: 20 

cm. 

Zakład powinien być zachowany w czasie układania warstwy kruszywa spoczywającej na geosyntetyku. Uzyskuje się to 

poprzez lokalne ułożenie niewielkich stożków kruszywa wzdłuż zakładów, przed przystąpieniem do zasadniczych 

czynności związanych z jego rozłożeniem warstwy kruszywa. 
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Należy zwrócić uwagę, aby nie dopuścić do uszkodzeń geosyntetyków podczas wbudowywania. Nie dopuszcza się ruchu 

pojazdów i sprzętu budowlanego bezpośrednio po geosyntetyku przed rozłożeniem warstwy kruszywa. Ruch pojazdów jest 

możliwy po ułożeniu na georuszcie lub geotkaninie warstwy kruszywa o grubości, co najmniej 15 cm.  

Kruszywo dostarczane samochodami samowyładowczymi powinno być dowożone “od czoła” i zrzucane w pryzmach na 

wcześniej ułożonej warstwie kruszywa, a nie bezpośrednio z samochodu na geosyntetyk. 

Wyprofilowaną warstwę należy zagęszczać walcem stalowym lub ogumionym do momentu uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

Wzmocnienie należy doprowadzić do stopnia zagęszczenia Is 0,98 oraz modułu E2 30 MPa na górnej powierzchni. 

Sprawdzenie powyższego warunku powinno się odbywać raz na 40 mb oraz w miejscach wątpliwych, wskazanych przez 

Inżyniera. 

Mieszankę kruszywa o określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących 

uzyskanie jednorodnej mieszanki. 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 ulegała rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.6. Odcinek próbny 

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 

po zagęszczeniu, 

 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, 

 sprawdzenie uzyskania wymaganej nośności konstrukcji wzmocnienia podstawy korpusu drogowego. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien utyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonywania 

robót. 

Wielkość i lokalizację odcinka próbnego uzgadnia Wykonawca z Inżynierem. 

Długość odcinka próbnego powinna wynosić min. 100 m.  

Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-02.00.01 pkt 6. 

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 właściwości 

określone w pkt 2.3 niniejszej ST. 

Sprawdzenie jakości wbudowywanych geosyntetyków powinno obejmować porównanie właściwości wyrobu wg atestu 

producenta z wymaganiami pkt 2.2 niniejszej ST oraz oględzin w celu stwierdzenia, czy materiał nie wykazuje wad 

fabrycznych i uszkodzeń. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Kontrola układania geosyntetyków 

Kontrola układania geosyntetyków powinna być prowadzona na bieżąco. Na podstawie oceny wizualnej należy 

kontrolować:  

 prawidłowość rozłożenia, naciągnięcia i zakotwienia pasów geosyntetyków, 

 ciągłości ułożonej warstwy (brak uszkodzeń mechanicznych geosyntetyków, 

 prawidłowości wykonania złącz. 
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Dodatkowo kontrola jakości robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania:  

 sprawdzenie braku mechanicznych uszkodzeń georusztu, 

 sprawdzenie braku mechanicznych uszkodzeń geotkaniny, 

 sprawdzenie równości podłoża przed rozłożeniem georusztu, 

 sprawdzenie równości podłoża przed rozłożeniem geotkaniny, 

 sprawdzenie przylegania georusztu do podłoża (brak fałd i nierówności), 

 sprawdzenie przylegania geotkaniny do podłoża (brak fałd i nierówności), 

6.3.2. Badania i pomiary przy wykonywaniu warstwy z kruszywa 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 

Tablica . Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie warstwy z kruszywa 

 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 2 

4 Grubość warstwy 3 

5 Badanie właściwości kruszywa wg pkt 2.2.5 
przy każdej zmianie kruszywa i według 

zaleceń Inżyniera 

 

6.3.2.1.Uziarnienie kruszywa 

Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.5. Próbki należy pobierać w sposób 

losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Dopuszcza się, za zgodą Inżyniera, pobieranie próbek ze środków 

transportowych na terenie wytwórni mieszanki. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

6.3.2.2.Wilgotność kruszywa 

Wilgotność kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-

04481 (metoda II), z tolerancją +10%,-20% (procenty liczone od wartości wilgotności optymalnej). Wilgotność należy 

określić według PN-B-06714-17. 

6.3.3. Nośność konstrukcji wzmocnienia podstawy korpusu drogowego 

Nośność wykonanej konstrukcji wzmocnienia, mierzona płytą  30 cm na powierzchni górnej warstwy kruszywa, wyrażona 

wtórnym modułem odkształcenia, nie powinna być mniejsza niż E2  45 MPa. 

Badanie nośności należy prowadzić zgodnie z BN-64/8931-02, nie rzadziej niż raz na 600 m
2
 wykonanej konstrukcji 

wzmocnienia. 

6.3.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami wzmocnienia  

W miejscach stwierdzonego braku połączeniu sąsiednich pasm geosyntetyków (np. w wyniku przesunięcia się geosyntetyku 

w trakcie układania kruszywa) należy oczyścić złącze z kruszywa i ułożyć na nim dodatkowy pasek geosyntetyku o 

szerokości co najmniej 1,5 m. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych Wykonawca wykona naprawę warstwy wzmacniającej.  

Wykonawca przeprowadzi roboty poprawkowe na własny koszt. Po wykonaniu robót poprawkowych należy ponownie 

przeprowadzić wymagane badania kontrolne i ocenić skuteczność przeprowadzonej naprawy. 

W przypadku nie uzyskania wymaganej nośności wg pkt 6.3.3, decyzja dotycząca konstrukcji wzmocnienia podstawy 

korpusu drogowego zostanie podjęta z udziałem Projektanta, Wykonawcy i Inżyniera, po szczegółowej analizie sytuacji. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowi 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) wykonania wrastwy separacyjnej z geotkaniny, wzmocnienia podstawy 

korpusu drogowego georusztem wypełnionym kruszywem zgodnej z Dokumentacją Projektową. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w ST D-02.00.01 pkt 8. 

 Roboty 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. 

 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa  od postanowień ST, powinny być doprowadzone na koszt 

Wykonawcy do stanu zgodności z ST, a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie przedstawione do 

akceptacji Inżyniera. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Cena 1 m
2
 wykonania warstwy separacyjnej z geotkaniny o lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 wyrównanie podłoża, 

 zakup i rozłożenie geotkaniny wraz z montażem sąsiednich sekcji, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 

 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w ST. 

Cena 1 m
2
 wykonania wzmocnienia podstawy korpusu drogowego o lokalizacji zgodnej z Dokumentacją Projektową 

obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

 zakup i rozłożenie georusztu wraz z montażem sąsiednich sekcji, 

 zakup, przygotowanie mieszanki kruszywa,  

 dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie kruszywa, 

 zagęszczenie kruszywa, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 

 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianego w ST. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Żwir i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-88/B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z żużla 

wielkopiecowego kawałkowego 
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PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2.  Inne dokumenty 

1. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. 

GDDP - IBDiM, Warszawa, 2002, 

2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997 
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