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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

odwodnienia powierzchniowego - umocnienie rowów otwartych elementami prefabrykowanymi. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie 

robót w zakresie odwodnienia powierzchniowego: 

• umocnienie rowów otwartych elementami prefabrykowanymi, 

• plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych, 

• umocnienie skarp i dna rowów – bystrotok, 

• oczyszczenie istniejących rowów. 

2. MATERIAŁY 

Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. - 

dotyczy 

umocnienia rowów wykonanych przy kształtowaniu podtorza na szlakach i stacjach poprzez 

umocnienie ich 

prefabrykowanymi elementami odwadniającymi - korytkami. 

• płyty betonowe ażurowe 60x40x8 cm 



Materiały powinny spełniać wymagania norm PN-EN 13369:2013-09, PN-EN 13250+A1:2015-04, PN-

EN 

13252+A1:2015-04 oraz Instrukcji Id-3. Kontrola jakości materiałów i prefabrykatów zgodnie z Id-3. 

3. SPRZĘT 

• żurawik, 

• sprzęt ręczny. 

4. TRANSPORT 

• samochód skrzyniowy. 

Koszty przewozu, załadunku i wyładunków, unieszkodliwienia obciążają Wykonawcę robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Po wykonaniu robót ziemnych należy wyprofilować skarpy boczne w kształcie określonym w 

dokumentacji 

projektowej oraz z nadaniem określonego spadku podłużnego. 

Następnie należy układać elementy odwodnieniowe dbając o utrzymanie projektowanych pochyleń 

rowu.. 

Źródła pozyskania materiałów muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków projektowanego umocnienia. Wyznaczenia 

dodatkowych 

punktów sytuacyjno-wysokościowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania robót, dokona 

Wykonawca w 

oparciu o zastabilizowaną sieć punktów. 

Roboty ziemne związane z przygotowaniem podłoża wykonane będą ręcznie. 

Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej polega na jej ręcznym rozścieleniu w 

korycie 

gruntowym (podłożu). 

Rowy należy umocnić betonowymi płytami ażurowymi. 

Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i poprzecznego oraz 

rzędnych 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę materiałów, prefabrykatów przeprowadzić należy przed ich wbudowaniem w podtorze w 

odniesieniu 

do dokumentacji projektowej i zgodności z przedmiotowymi normami jeśli element posiada. 

Wykonanie kontroli jakościowej materiałów i prefabrykatów jest obowiązkiem producenta zgodnie z 



„Warunkami technicznymi utrzymania podtorza - Id-3” Rozdział 8 § 53. 

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: 

• jakość użytych materiałów;  
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• położenie elementów w płaszczyźnie poziomej i pionowej, 

• dokładność ułożenia, 

• jakość wykonanych połączeń, 

• uporządkowanie terenu wokół. 

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania skarp przekopów i nasypów w 

należytym stanie. Dotyczy to zarówno miejsc osunięć gruntu, które winny - po czasie ujawnienia się - 

zostać 

zastabilizowane. 

Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Zamawiający wpisem do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

• jednostką obmiaru jest: -m2 

 (metr kwadratowy) wykonanego plantowania skarp i dna rowów, 

• jednostką obmiaru jest: -m2 

 (metr kwadratowy) wykonanego ścieku oraz umocnionych skarp z płyt 

ażurowych, 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi utrzymania podtorza – Id-3” Rozdział 9. 



Zamawiający lub jego Przedstawiciel na budowie dokonują rozliczenia zakończonych robót na 

podstawie 

odbiorów robót: 

1. odbioru częściowego (po zakończeniu elementów robót lub obiektów wyspecyfikowanych w 

Umowie), 

2. odbioru końcowego (po całkowitym zakończeniu robót). 

Odbioru robót należy dokonać ogólnymi zasadami wskazanymi w STWiORB Tom III – ST.00.00. 

Wymagania 

ogólne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa obejmuje zapas na odpady i ubytki. 

• Płaci się za - „m2 

” wykonanego plantowania skarp i dna rowów. 

• Płaci się za - „m2 

” umocnienia skarp elementami prefabrykowanymi. 

• Płaci się za 1m3 

 robót ziemnych przy oczyszczenie istniejących rowów 

• Cena wykonania 1m2 

 plantowania skarp i dna rowów. 

o Przekopanie rowków kierunkowych na skarpach wykopów oraz podsypanie ścieżek na 

skarpach nasypów. 

o Sprawdzenie prawidłowości ich wykonania za pomocą trójkąta skarpiarskiego lub łaty 

o Ścięcie wypukłości między rowkami lub zasypanie wgłębień między ścieżkami z ubiciem 

powierzchni 

o Odrzucenie nadmiaru ziemi poza krawędź wykopu lub nasypu. 

o Oczyszczenie ławeczki wzdłuż wykopu i splantowanie pasa terenu u podstawy nasypu. 

• Cena wykonania 1m2 

 umocnienia skarp z elementów prefabrykowanych obejmuje 

o roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

o transport materiałów na miejsce wbudowania, 

o Wykonanie podsypki. 

o Ułożenie płyt z wypełnieniem od spodu szczelin między płytami zaprawą cementową 



o Zalanie z góry przerw między płytami bitizolem 

o Obcięcie uchwytów transportowych wbudowanie materiałów 

o badania i pomiary wymagane w niniejszej ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-EN 13250+A1:2015-04 - Geotekstylia i wyroby pokrewne - Właściwości wymagane w 

odniesieniu 

do wyrobów stosowanych do budowy dróg kolejowych . 

2. Id-1(D-1) - Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Uchwała Zarządu 

PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 1223/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. 

3. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego Id-3. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

Warszawa, 2009 r. 

4. BN-79/8939-14 Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe wyposażenia obiektów 

kolejowych. 

Wymagania i badania.  
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5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800). 

6. Ibh-101 Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla 

bezpieczeństwa i 

zdrowia podczas wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Zarządzenie Zarządu 

Nr 22/2013 z dnia15 października 2013 r. 



7. Ibh-104 Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

rewitalizacyjnych, 

utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A Zarządzenie Zarządu Nr 5/2014 z dnia11 lutego 2014 r. 

8. Ibh-105 Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

rewitalizacyjnych, 

utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wytyczne sposobu dostarczania informacji i poinformowania 

pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania 

prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Ibh - 105 Zarządzenie Zarządu Nr 15/2015 z dnia 08 

kwietnia 2015 r. 


