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D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z Budową chodnika w msc. Dąbrowica, gm. Poświętne. Droga powiatowa Nr
4351W.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 1.1. w zakresie określonym w punkcie 1.3.
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1

Ogólny zakres zamówienia
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych
przedmiotem zamówienia wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi i pomocniczymi, niezbędnymi do
wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym zakresie – określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i warunkach kontraktu.
1.3.2. Szczegółowy zakres robót
Szczegółowy zakres robót wynika z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w dokumentacji
przetargowej.
1.3.3. Podstawa realizacji
Podstawą realizacji zadania inwestycyjnego są Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz
Projekt Budowlany łącznie z Branżowymi Projektami Wykonawczymi lub sam Projekt Wykonawczy oraz inne
dokumenty określone w dokumentacji przetargowej.
1.3.4. Symbole specyfikacji i kody CPV.
W celu ujednolicenia symboliki przyjęto obowiązujące kody CPV (Wspólnego Słownika Zamówień) oraz Symbole
Specyfikacji technicznych zgodne z wykazem Ogólnych Specyfikacji Technicznych ( ST) opublikowanym przez
GDDKiA.
1.4. Określenia podstawowe
Wymienione poniżej określenia użyte w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
zarówno w opisie warunków ogólnych jak i szczegółowych ST należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
1.4.1 Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.2
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę,
nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.3
Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.4
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.5
Balustrada — konstrukcja zabezpieczająca użytkowników chodników, schodów i pochylni przed
upadkiem z wysokości; określone w Polskiej Normie obciążenia działające na poręcz obiektu
mostowego uznaje się za działające na balustradę,
1.4.6
Cena jednostkowa – należy przez to rozumieć sumę kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów,
pracy sprzętu, oraz kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu materiałów, wyliczona na jednostkę
przedmiarową robót podstawowych, (z uwzględnieniem robót tymczasowych i pomocniczych, kosztów
świadczeń za zajęcie pasa drogowego, procedur odbiorowych, kosztów zapewnienia bezpieczeństwa
itp., inwentaryzacji, badań i pomiarów oraz aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji, a także innych nie
wymienionych kosztów związanych z ostatecznym wykonaniem i odbiorem roboty podstawowej).
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1.4.7

1.4.8
1.4.9

1.4.10
1.4.11
1.4.12
1.4.13

1.4.14
1.4.15

1.4.16

1.4.17
1.4.18

1.4.19

1.4.20
1.4.21

1.4.22

1.4.23

1.4.24
1.4.25

1.4.26

Cena umowna - jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji
jakości.
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.
Część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
Data rozpoczęcia robót – termin rozpoczęcia robót
Data zakończenia termin zakończenia robót.
Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów
łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa wykonawcy obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty przygotowane
przez wykonawcę w czasie trwania umowy wg programu funkcjonalno użytkowego i inne rysunki
uzupełniające te dokumenty.
Dostawa (dostarczenie materiałów) – zakup oraz transport do miejsce wbudowania materiału lub
wyrobu odpowiadającego wymaganiom określonym w SST. Koszty transportu, magazynowania,
ubezpieczenia oraz uzyskania aprobat technicznych lub przeprowadzenia wymaganych badań
laboratoryjnych materiału są ponoszone przez wykonawcę w ramach doliczonych do cen materiałów
kosztów zakupu.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.
Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót budowlanych, służący do notowania
wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inżynierem/Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i projektantem.
Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
FIDIC – Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów, której celem jest dbanie i zapewnianie
uczciwych warunków prowadzenia interesu. Wzorcowe warunki zawierania kontraktów są wydawane
w formie publikacji dla różnych warunków kontraktowych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego
przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, w zakresie
określonym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie i posiadanych uprawnień
zawodowych.
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego (przy kontraktach wg FIDIC) wymieniona w danych
kontraktowych. Uprawnienia i obowiązki Inżyniera w stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji
robót określono w kontrakcie. Obowiązki Inżyniera może pełnić osoba prawna lub fizyczna, o
wyznaczeniu, której Zamawiający powiadomił Wykonawcę na piśmie. Jeżeli zamawiający nie powołał
Inżyniera funkcje Inżyniera przejmuje Kierownik Projektu.
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Klasa drogi — określona jest w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie {Dz. U. Nr 43, poz. 430), klasy dróg i ich symbole, tj.:
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1.4.27
1.4.28
1.4.29

1.4.30
1.4.31
1.4.32
1.4.33
1.4.34
1.4.35
1.4.29.
1.4.30.
1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.
1.4.34.

1.4.35.

 autostrady — symbol A,
 ekspresowe — symbol S,
 główne ruchu przyspieszonego — symbol GP,
 główne — symbol G,
 zbiorcze — symbol Z,
 lokalne — symbol L,
 dojazdowe — symbol D,
Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielącymi jezdnie.
Konstrukcja oporowa —budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności uskoku
naziomu gruntów rodzimych lub nasypowych,
Kierownik Projektu - jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania i podejmowania decyzji w
imieniu zamawiającego, w zrozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku powołania
jednoczesnego Kierownika Projektu i Inżyniera funkcję zwierzchnią ma Kierownik Projektu, który może
wydawać polecenia Wykonawcy jedynie za pośrednictwem Inżyniera lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Korona drogi - jezdnia z poboczem i chodnikiem, zatoką.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.
Kontrakt - jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót
budowlanych.
Korpus drogowy - nasyp lub część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar.
Kosztorys ślepy – pojęcie, które zostało wycofane z procedur zamówień publicznych i zastąpione
określeniem przedmiar niewyceniony lub krótko przedmiar.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów,
wyrobów oraz prowadzonych robót.
Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służący do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) warstwa ścieralna – górna (wierzchnia) warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.
b) warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni.
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
a) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
b) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
c) warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami działania mrozu.
d) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
e) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do
nawierzchni.
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1.4.36. Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu
zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w
razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
1.4.37. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi.
1.4.38. Obiekt budowlany - należy rozumieć jako:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.39. Obiekty inżynierskie – są to następujące budowle: obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje
oporowe.
1.4.40. Obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki.
d) Obiekt mostowy – Obiekt mostowy — rozumie się jako budowlę przeznaczoną do
przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek
zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową, a
w szczególności: most, wiadukt, estakadę, kładkę,
1.4.41. Obiekt mostowy – budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego
lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji
gospodarczej nad przeszkodą terenową, a w szczególności: most, wiadukt, estakada, kładka (dla
pieszych).
1.4.42. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.43. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.44. Opłata - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
1.4.45. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez
ruch na drodze.
1.4.46. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.47. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.
1.4.48. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.49. Podwykonawca - jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wykonanie
części robót objętych umową.
1.4.50. Polecenie Inżyniera/Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inżyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.51. Poręcz — rozumie się jako element zwieńczający balustradę lub samodzielny element mocowany do
konstrukcji obiektu inżynierskiego bądź innego elementu, służący do oparcia lub przytrzymania;
określone w Polskiej Normie obciążenia działające na pochwyt uznaje się za działające na poręcz.
1.4.52. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) – do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie
do aprobaty nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawia się zamierzony sposób
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót
zgodnie z projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez nadzór.
1.4.53. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.54. Przedmiar robót - tj. wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania
powiązanych z układem kodów CPV i zakresem robót określonych w ST.
1.4.55. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub przebudowa
(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
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1.4.56. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.
1.4.57. Przeszkoda naturalna - przeszkoda terenowa będąca elementem środowiska, a w szczególności dolina,
bagno, rzeka, wąwóz, wzniesienie, szlak wędrówek zwierzyny dziko żyjącej,
1.4.58. Przeszkoda sztuczna - przeszkoda terenowa będąca dziełem ludzkim, a w szczególności droga, linia
kolejowa, kanał, rurociąg, ciąg pieszy lub rowerowy.
1.4.59. Przetargowa dokumentacja projektowa Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.60. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.
1.4.61. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika Projektu.
1.4.62. Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej
konserwacji.
1.4.63. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.64. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego w zakresie podanym w umowie.
1.4.65. Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę roboty,
które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu pkt. 1.1.11 oraz zostaną
zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych.
1.4.66. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.
1.4.67. Ruchomy obiekt mostowy - obiekt mostowy, zawierający co najmniej jedno przęsło obracane,
podnoszone lub przesuwane.
1.4.68. Składany obiekt mostowy — rozumie się jako obiekt mostowy o przęsłach wykonanych z uprzednio
przygotowanych elementów zaopatrzonych w złącza wielokrotnego użycia.
1.4.69. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część umowy, określających zasady wykonania i
odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości.
1.4.70. Świadectwo zakończenia robót - jest to dokument stwierdzający wykonanie przez wykonawcę
wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez Inżyniera/Kierownika Projektu.
1.4.71. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość
konstrukcyjną ustroju niosącego.
1.4.72. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem
konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
1.4.73. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.74. Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentach projektowych
zamawiającego wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.75. Termin rozpoczęcia robót – jest to data określona w kontrakcie, w której wykonawca ma rozpocząć
realizację robót.
1.4.76. Termin zakończenia robót - jest to określona w kontrakcie data, którą należy rozumieć jako datę
odbioru robót budowlanych i przekazania dokumentacji budowlanej w zakresie umożliwiającym
dokonanie odbioru zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8 Warunków Ogólnych ST.
1.4.77. Tunel - budowla przeznaczoną do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszorowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej
przez lub pod przeszkodą terenową, a w szczególności: tunel, przejście podziemne
1.4.78. Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
1.4.79. Ustalenia techniczne — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.80. Umowa - jest to zbiór zasad i wzajemnych zobowiązań pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o
wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym potwierdzonych pisemnie przez
uprawnionych obu stron.
1.4.81. Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej.
1.4.82. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.83. Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego lub odpowiedni inny organ administracji lub kontroli zgodnie
z nakazami prawa.
1.4.84. Wyceniony przedmiar robót – Kosztorys ofertowy - oznacza przedmiar robót uzupełniony przez
wykonawcę o oferowane stawki i ceny jednostkowe i wartości poszczególnych asortymentów robót,
pozycji zgodnie z zakresem robót określonych w ST, który staje się integralną częścią umowy.
1.4.85. Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót.
1.4.86. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
1.4.87. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, lub przebudową, utrzymaniem oraz ochroną
budowli drogowej lub jej elementu.
1.4.88. Zadanie jest to określona w umową, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy o roboty
budowlane.
1.4.89. Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty
wykonawcy.
Zarządzający realizacją umowy jest to osoba prawna lub fizyczna określona w Istotnych Postanowieniach
Umowy (IPU) zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót i zaplecza
1.5.1. Wymagania ogólne
1. Prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, wskazówkami Zamawiającego,
obowiązującymi przepisami prawa (w tym m.in. ustawy Prawo Budowlane i wynikającymi z niej
rozporządzeniami oraz rozporządzeniami w sprawach warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi, budynki, mosty i sieci), wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, a w szczególności
zgodnie z:
a) obowiązującymi Normami i przywołanymi normatywami i normami,
b) Specyfikacjami Technicznymi,
c) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” Część I –
Roboty budowlano - montażowe,
d) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” Część II –
Instalacje sanitarne i przemysłowe,
e) Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych wyd. w
1996 r.,
f) Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu dnia 14 listopada 1995 r. (Dz.. U. Nr 139, poz.
686) w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
g) „Przepisami Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych”,
h) instrukcjami i przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją budowy, oznakowaniem oraz
zapewnieniem bezpieczeństwa na budowie.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i opłaty żądane przez właścicieli lub dysponentów budowanych
lub przebudowywanych sieci uzbrojenia technicznego w związku z ich realizacją oraz odbiorem.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z obsługą geodezyjną budowy i sporządzeniem
powykonawczego operatu geodezyjnego i dokumentacji powykonawczej.
5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych
w ustawie Prawo Budowlane i przepisach wykonawczych: w tym uzyskanie dziennika budowy,
opracowania i przedłożenia Zamawiającemu planu BIOZ oraz oznakowanie terenu budowy tablica
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1.5.2.

informacyjną. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności dokumentacji,
aktualności uzgodnień i wydanych warunków przebudowy uzbrojenia podziemnego. Ewentualne
braki w tym zakresie winien niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu.
6. Strefa robót winna być oznakowana zgodnie z zatwierdzonymi projektami. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa stosować należy również oznakowanie wymagane właściwymi przepisami o
bezpieczeństwie i higienie pracy. Oznakowanie i elementy zabezpieczenia placu budowy należy
utrzymywać w należytym porządku do czasu zakończenie robót budowlanych. Stosowane
oznakowanie pionowe i poziome powinno od-powiadać odnośnym instrukcjom o znakach
drogowych.
7. Przed przystąpieniem do przebudowy i rozbudowy sieci i obiektów określonych przedmiotem
zamówienia należy zgłosić właścicielom tych sieci i obiektów rozpoczęcie robót i wystąpić o
określenie warunków realizacji i odbioru robót.
8. W przypadku niezamierzonego uszkodzenia sieci i obiektów w wyniku prowadzonych robót należy
niezwłocznie powiadomić właścicieli tych sieci i obiektów o zaistniałym wypadku i uzgodnić
technologię naprawy uszkodzeń i warunki odbioru. Wykonawca ponosi wszelkie koszty i opłaty
żądane przez właścicieli uszkodzonych sieci i obiektów za powstałe uszkodzenia, naprawę oraz
odbiór powykonawczy.
9. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg, chodników oraz innych obiektów powstałe podczas
prowadzonych robót Wykonawca robót zobowiązany jest naprawić w ramach wynagrodzenia
umownego za przedmiot zamówienia, stosując analogiczne materiały naprawcze i kolorystykę oraz
udzielając gwarancji na wykonane naprawy na okres, co najmniej 3 lat.
10. Sposób składowania materiałów na terenie budowy nie może zagrażać zdrowiu i życiu osób
przebywających na terenie budowy. Używane środki transportu i sprzęt oraz stosowane metody
wykonywania robót nie mogą powodować uszkodzeń w otoczeniu strefy robót.
11. Wszystkie użyte materiały muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub
przedstawiciela zamawiającego i posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz świadectwo zgodności z Polską Normą (atest).
12. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręcznie wykopy kontrolne w obrębie
istniejących sieci i urządzeń podziemnych, w celu dokładnego zlokalizowania ich pod ziemią. W
razie napotkania korzeni drzew nie wolno dopuścić do ich uszkodzenia.
13. Roboty ziemne w pobliżu kabli i innych sieci należy prowadzić ręcznie. Odsłonięte kable i sieci przed
zasypaniem należy zgłosić do odbioru ich właścicielom.
14. W trakcie prowadzenia robót należy zachować normatywne przykrycie istniejących kabli i
przewodów sieci podziemnych oraz normatywne odległości nowobudowanych sieci i obiektów od
istniejących urządzeń, obiektów i sieci.
15. Prace w pobliżu korzeni drzew i krzewów należy prowadzić z zachowaniem należytej ostrożności.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia drzew i krzewów (także ich
systemów korzeniowych) będące wynikiem prowadzonych robót. Obumarcie drzew i krzewów
spowodowane realizacją robót stanowić będzie podstawę do wszczęcia przeciwko Wykonawcy
postępowania karno-administracyjnego.
16. Termin ewentualnej wycinki drzew należy uzgodnić z ZDP do którego należy przekazać pozyskane
drewno.
17. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2 niniejszej
specyfikacji o ile nie zostały określone warunki szczegółowe w ST dotyczącej robót rozbiórkowych
lub Inżynier/Kierownik Projektu nie postanowił inaczej.
18. W czasie prowadzonych robót należy prowadzić bieżącą kontrolę laboratoryjną stopnia
zagęszczenia podłoża i zasypywanych wykopów oraz wszystkich warstw konstrukcji nawierzchni –
zgodnie przepisami podanymi w pkt. II.3 oraz zaleceniami inspektora nadzoru.
19. Obiekty budowlane powinny być wyznaczone w terenie przez uprawnionego geodetę. Wszystkie
układane sieci, urządzenia i instalacje podziemne przed zasypaniem powinny być odebrane oraz
zinwentaryzowane przez geodetę.
20. Przed odbiorem robót teren otaczający przedmiot zamówienia powinien zostać uporządkowany
(oczyszczony z pozostałości budowlanych) i być doprowadzony, co najmniej do stanu pierwotnego.
Przekazanie placu budowy
1. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy, określoną w umowie ilość egzemplarzy Dokumentacji Projektowej i SST.
2. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne trasy.
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3. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili
końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.
1.5.3. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową
dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowej.
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inżyniera/Kierownika Projektu stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika Projektu, który dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST powinny być uważane za wartości docelowe, od
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i
elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i w ST to należy przyjąć
przeciętne tolerancje, zaakceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to
roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, ale
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów budowli, to Inżynier/Kierownik Projektu może
akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny
kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub ST.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, i
wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika Projektu. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być
niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.5. Organizacja placu budowy i zaplecza
1.5.5.1 Roboty modernizacyjne/ przebudowa i roboty remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Każda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez
Inżyniera/Kierownika Projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w
sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach
określonych przez Inżyniera/Kierownika Projektu tablic informacyjnych. Treść tablic informacyjnych powinna
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być zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony w
Cenę Kontraktową.
1.5.5.2 Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje
teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem Projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem Projektu.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z Inżynierem/Kierownikiem Projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez
Inżyniera/Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez
Inżyniera/Kierownika Projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę kontraktową.
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.
W szczególności w okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca powinien zapewnić spełnienie
następujących warunków:
a)
Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak wybrane,
aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.
b)
Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed :
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
− przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,
− przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,
− możliwością powstania pożaru,
c)
Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w
środowisku naturalnym,
d)
Materiały stosowane do robot nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o
natężeniu przekraczającym dopuszczalne normy,
e)
Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
f)
Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.
Wody odprowadzone z terenu robót powinny być oczyszczane przez filtrację i osadniki, albo inne
urządzenia, które redukują zawartość pyłów i innych zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach do poziomu
nie większego od występującego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do których są odprowadzane.
Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być
oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, chemikalia czy inne
szkodliwe dla środowiska substancje.
Zbiorniki materiałów napędowych, olejów, bitumów, chemikaliów i innych szkodliwych dla środowiska
substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący nieprzedostawanie się materiałów do
otoczenia.
Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia stężenia pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do
atmosfery w sąsiedztwie wytwórni mieszanek mineralno bitumicznych i w razie potrzeby wytwórni innych
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materiałów. Raporty z kontroli zanieczyszczeń atmosfery powinny być prowadzone na bieżąco i udostępnione
odpowiednim władzom.
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do wód
powierzchniowych lub gruntowych albo do powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego.
Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być rozebrane
wykonane ponownie z właściwych materiałów.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych
kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i
powiadomić Inżyniera/Kierownika Projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika
Projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Inżynier/Kierownik Projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych.
Jednakże, ani Inżynier/Kierownik Projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wykonawca jest zobowiązany do ochronny przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
i prywatnej.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż
przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu na terenie
placu budowy nawet, jeśli urządzenia te nie zostały przez Zamawiającego wskazane.
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Wykonawca powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od właścicieli urządzeń podziemnych i
naziemnych danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien
zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera/Kierownika Projektu.
1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca nie może bez uzgodnienia z zamawiającym używać pojazdów o ponadnormatywnych
obciążeniach osi na istniejących ani wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrębie granic terenu
Budowy.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera/Kierownika Projektu.
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.
Sposób składowania materiałów na terenie budowy nie może zagrażać zdrowiu i życiu osób
przebywających na terenie budowy. Używane środki transportu i sprzęt oraz stosowane metody wykonywania
robót nie mogą powodować uszkodzeń w otoczeniu strefy robót.
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu
prowadzącego roboty objęte kontraktem.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca będzie utrzymywał Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie będzie prowadzone w taki
sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika
Projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
W przeciwnym razie Inżynier/Kierownik Projektu może natychmiast zatrzymać roboty.
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie
informować Inżyniera/Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika Projektu.
1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.
1.5.15. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego.
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Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika Projektu i postępować zgodnie z jego
poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach,
Inżynier/Kierownik Projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagani ogólne
Zastosowane przez Wykonawcę materiały muszą odpowiadać wymaganiom sformułowanym w Kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
W przypadku wystąpienia w specyfikacji (ST) lub innych dokumentach przetargowych nazwy własnej wyrobu
lub towaru jako nazwy firmowej, to należy przez to rozumieć, że mowa jest o wyrobie lub towarze dowolnego
producenta o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż cytowany wyrób.
Jeżeli dokumenty kontraktowe nie określają, szczegółowo parametrów techniczno – jakościowych
przewidywanych do wbudowania materiałów, wówczas Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia tych
parametrów z Inżynierem/Kierownikiem Projektu. Zasadniczo wymaga się, aby zastosowane materiały nie
odbiegały zasadniczo od przyjętych już rozwiązań w otoczeniu prowadzonych robót.
Wszystkie materiały, wyroby i półwyroby musza uzyskać przed wbudowaniem akceptację Inżyniera/Kierownika.
2.1.
Źródła uzyskania materiałów
Źródła uzyskania wszystkich materiałów będą wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed
rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiał Wykonawca dostarczy
Inżynierowi/Kierownikowi Projektu wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki
materiałów. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inżyniera/Kierownika Projektu materiał z innego źródła.
Zatwierdzenie partii materiałów lub źródła ich pozyskania nie oznacza, że wszystkie materiały z tego
źródła będą przez Inżyniera/Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu
Robót.
2.2.
Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem
eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi/Kierownikowi Projektu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika Projektu.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca nie będzie
prowadzić żadnych robót w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach
umowy.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy,
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik Projektu
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt
tych materiałów zastanie przewartościowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.4.
Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika Projektu o swoim zamiarze, co
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najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika Projektu.
2.5.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające
zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych ST.
Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca.
Inżynier/Kierownika Projektu może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w ST,
lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie
powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.
Miejsca czasowego składowania materiałów musza być uzgodnione z Inżynierem/Kierownikiem
Projektu. Materiały mogą być składowane poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika Projektu. Wszystkie miejsca czasowego
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich
pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu.
2.6.
Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika Projektu w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej
partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik Projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą
zachowane następujące warunki:
a) Inżynier/Kierownik Projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy ora producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier/Kierownik Projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy,
Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inżyniera/Kierownika Projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika Projektu.; w przypadku braku ustaleń
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu.
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inżyniera/Kierownika Projektu, w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również
dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii
sprzętu podstawowego.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika Projektu o swoim wyborze, co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika Projektu nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Projektu,
zostaną przez Inżyniera/Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót i przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym
kontraktem.
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi
prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki
transportu nie odpowiadające warunkom projektu oraz nie zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika
Projektu, na polecenie Inżyniera/Kierownika Projektu powinny być usunięte z placu budowy.
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Wykonanie robót inwestycyjnych i remontowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i
warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej i instrukcjami Inżyniera/Kierownika Projektu. Jeżeli w
czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga
uzupełnień, Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w ilości określonej w
umowie do akceptacji przez Inżyniera/Kierownika Projektu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami
określonymi SST dla poszczególnych rodzajów robót..
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piśmie przez Inżyniera/Kierownika Projektu.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier/Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawcę na
własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika Projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera/Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżyniera/Kierownika Projektu uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera/Kierownika Projektu powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
5.2.
Wykonanie robót ziemnych
5.2.1. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić spełnić warunki określone Prawem
Budowlanym i przepisami związanymi z realizacja robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do
powiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych wszystkich właścicieli sieci infrastruktury technicznej
występującej na terenie budowy i w miarę konieczności zaktualizowanie ich przebiegu.
Roboty przygotowawcze obejmują:
1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
2. Mechaniczne karczowanie drzew i krzewów
3. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu
4. Roboty rozbiórkowe
5. Przebudowę uzbrojenia:
–
sieci energetycznych,
–
sieci telekomunikacyjnych
–
sieci wodociągowych i kanałów sanitarnych,
–
sieci gazowych
–
sieci ciepłowniczych,
–
innych sieci infrastruktury technicznej.
Zakres przebudowy uzbrojenia oraz technologię wykonania robót określa dokumentacja projektowa i
zawarte w niej ST.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy bezwzględnie usunąć na pełną grubość ziemię
urodzajną (humus) i wykorzystać go do odtworzenia trawników i zieleńców po zakończeniu robót.,
5.2.1.1. Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to
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zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków
Wykonawcy.
Wymagania odnośnie powierzchniowych robót pomiarowych uszczegółowiają:
SST D-01.01.01. – Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.
5.2.1.2. Mechaniczne karczowanie drzew i krzewów
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i
krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.
Wymagania odnośnie mechanicznego karczowania drzew i krzewów uszczegółowiają:
SST D-01.02.01. – Mechaniczne karczowanie drzew i krzewów.
5.2.1.3. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
Przed przystąpieniem do zdejmowania ziemi uprawnej teren musi być oczyszczony z krzaków, gruzu i
innych zanieczyszczeń.
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp,
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inżyniera.
Wymagania odnośnie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej uszczegółowiają:
ST D-01.02.02. – Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu).
5.2.1.4. Roboty rozbiórkowe
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Projektu oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo prowadzonych prac
rozbiórkowych.
Roboty rozbiórkowe obejmują rozebranie i usunięcie z terenu budowy wszystkich wymienionych w
dokumentacji projektowej (w zakresie określonym w dokumentacji przetargowej) lub wskazanych przez
Inżyniera elementów.
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez
Inżyniera.
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń.
Materiały pochodzące z rozbiórki należy posortować. Odzyskane materiały nadające się do ponownego
użycia, jeżeli nie są przewidziane w dokumentacji projektowej do ponownego wbudowania na miejscu budowy,
wykonawca zobowiązany jest przewieźć na składowisko zamawiającego.
Przekazanie materiałów rozbiórkowych zamawiającemu następuje protokolarnie. W protokole należy
podać poszczególne asortymenty, określić stan techniczny materiałów oraz ich ilość z dokładnością do 1 szt. lub
0,1 Mg. Materiały sztukowe powinny być ułożone w regularne stosy lub ułożone na paletach, materiały
masowe w regularne pryzmy, pozwalające na obmiar.
Materiały odrzucone przez Inżyniera, gruz z robót rozbiórkowych i nadwyżka urobku pozyskanego z
wykopów Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować we własnym zakresie (stają się własnością
Wykonawcy), o ile zamawiający nie określił inaczej.
Wymagania odnośnie robót rozbiórkowych uszczegóławiają ST D-01.02.04. – Rozbiórka elementów dróg,
ogrodzeń i przepustów.
5.2.1.5. Przebudowa uzbrojenia
Wymagania odnośnie przebudowy uzbrojenia określone są określone w SST D-01.03.01-06. oddzielnie
dla każdego rodzaju sieci.
W zakres przebudowy uzbrojenie wchodzi również pionowa regulacja naziemnych elementów
urządzeń infrastruktury technicznej.
W każdym przypadku zmian rzędnych niwelety jezdni, zatok parkingowych i zjazdów, chodników, trawników i
zieleni przydrożnej należy wykonać, o ile jest to konieczne, pionową regulację naziemnych elementów urządzeń
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infrastruktury technicznej. Regulacją wysokości objęte są urządzenia znajdujące się na całej szerokości pasa
prowadzonych robót.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji
urządzeń infrastruktury podziemnej obejmuje:
– zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, skrzynki zasuwy lub zaworu) urządzenia podziemnego,
– ręczne rozebranie nawierzchni z elementów sztukowych (kostka) wokół powierzchniowej części urządzenia
podziemnego lub mechaniczne rozebranie nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni.
– rozebranie uszkodzonej górnej części urządzenia podziemnego (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod
studzienką, kręgów podporowych itp.),
– sprawdzenie stanu konstrukcji i oczyszczenie górnej jej części (np. nasady wpustu, komina włazowego) z
ew. uzupełnieniem ubytków,
– w przypadku niewielkiej wartości regulacji pionowej - poziomowanie górnej części komina włazowego,
nasady wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, pierścieni żeliwnych dystansowych,
pierścieni żelbetowych prefabrykowanych z betonu klasy B30 i stali St0S, a w przypadku dużych różnic
wysokościowych - wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co
najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni,
chodnika, pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania,
– osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów
oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową.
– nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób identyczny ze stanem przed
przebudową lub zgodnie z dokumentacją projektową.
– do nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, nadający się do
ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału
starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji Inżyniera. W przypadku
wykonywania wokół studzienki nowej nawierzchni – wykonać zgodnie z dokumentacją projektową
– przy wykonywaniu zasypki i podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie
wokół komina i kołnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych lub
metalowych powinny być pokryte asfaltem.
– Po wykonaniu robót teren wokół regulowanych elementów należy doprowadzić do stanu pierwotnego
(wyprofilować i zagęścić zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub Inspektora nadzoru).
Wymagania odnośnie regulacja naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej uszczegółowiają
SST dotyczące:
– D-01.03.00. – Przebudowa uzbrojenia – (w zakresie sieci elektroenergetycznych, sieci teletechnicznych,
sieci wodno-kanalizacyjnych, sieci gazowych i kanalizacji deszczowej)
– D-01.03.01-05a. – Regulacja pionowa naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej
– D-03.02.01. – Kanalizacja deszczowa
Wykonawca za zgodą Inspektora nadzoru może zaproponować własny sposób i metodę regulacji urządzeń
podziemnych w powierzchniowej ich części.
5.2.2. Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić do
wykonywania przewidzianych w nich robót budowlanych.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do budowy
nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być (o ile pozwalają na to warunki realizacji
robót) bezpośrednio wbudowane w nasyp.
O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty, nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej
projektowanych rzędnych robót ziemnych.
W miejscu wbudowania należy zapewnić pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruntu
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST D.02.03.01.
W odległości mniejszej niż 1,5 m od urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej (kable, rurociągi), roboty
należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do sposobu ich wykonywania, głębokości, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz konieczności i możliwości zabezpieczenia ścian wykopu.
W przypadku zastosowania zabezpieczenia ścian wykopu, należy uwzględnić w szerokości dna wykopu
dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy
zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem (np. przepust).
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Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0,80 m.
Materiały zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukcji zabezpieczającej powinny być
uzgodnione z Inżynierem.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzonych robót,
a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych
odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
5.2.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych. Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy
systemów odwadniających, ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego
warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych poza obszar robót
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek
takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki,
zapewniające prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
5.2.4 Odwodnienie wykopów. Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać ich prawidłowe
odwodnienie w całym okresie trwania robót. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku
podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu, zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami
Inżyniera.
Wody opadowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.2.5. Nasypy powinny być wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego,
zgodnie z Dokumentacją Projektową i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Inżyniera.
W celu zapewnienia stateczności nasypów i ich równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących
zasad:
a)
Nasypy należy wykonywać metodą warstwową z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy
powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
b)
Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i
sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić
dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.
c)
Grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na
całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy
nasypu.
d)
Warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego
ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać
lokalne gromadzenie się wody.
e)
Górne warstwy nasypu o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o
wskaźniku różnoziarnistości nie mniejszym niż 5 i współczynniku filtracji k10≥6×10-5 m/s, w razie braku takiego
gruntu należy górną warstwę ulepszyć spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiołami).
f)
W okresie deszczów i mrozów, nasypy zaleca się wykonywać jedynie z gruntów i materiałów
przydatnych bez zastrzeżeń wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11].
g)
Nie należy wbudowywać gruntów o nadmiernej wilgotności (w>wopt), zamarzniętych albo
przemieszanych ze śniegiem lub lodem.
5.2.6. Zagęszczanie gruntu powinno następować warstwami o grubości zależnej od rodzaju gruntu i sprzętu
używanego do zagęszczenia (od 0,1 do 0,4 m). Każda warstwa gruntu powinna być zagęszczona jak najszybciej
po jej rozłożeniu z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących
warunków.
Wymaganą wilgotność zagęszczanego gruntu, procedurę zagęszczania i grubość warstw należy określić
doświadczalnie podczas próbnego zagęszczania stosowanym sprzętem.
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
Kolejną warstwę gruntu można układać po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrów już ułożonej
warstwy.
5.2.7. Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasyp oraz nadwyżki gruntu po robotach ziemnych
Wykonawca jest zobowiązany, (o ile Inżynier/Kierownik Projektu nie zdecyduje inaczej) zagospodarować we
własnym zakresie lub wywieźć na własne składowisko.
Wymagania odnośnie robót ziemnych uszczegółowiają SST:
– D-02.00.00. – Roboty ziemne – wymagania ogólne
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D-02.01.01. – Wykonanie wykopów.
D-02.03.01. – Wykonanie nasypów.
5.3.
Wykonanie robót drogowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami określonymi SST dla poszczególnych
rodzajów robót i z dokumentacją projektową.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań normowych i postanowień obowiązujących
przepisów prawa.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności określonych w normach i Dokumentacji
Projektowej obejmujących: ustawienie obramowania, regulacji pionowej naziemnych elementów urządzeń
infrastruktury technicznej, przygotowania podłoża i kolejnych warstw podbudowy i nawierzchni zgodnie
wymaganiami zawartymi w SST.
5.3.1. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni jezdni stosuje się krawężniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i kamienne
drogowe, oraz obrzeża chodnikowe odpowiadające wymaganiom norm wymienionych między innymi w
wymienionych SST
– D-08.01.01 – Krawężniki betonowe,
– D-08.01.02 – Krawężniki kamienne,
– D-08.03.01 – Betonowe obrzeża chodnikowe
– D-08.06.01 – Obramowania i opaski jezdni lub chodników (z brukowca, kostki, trylinki, płyt z białego
betonu, klinkieru).
Rodzaj obramowania nawierzchni i sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją
projektową i z wymaganiami zawartymi w SST.
5.3.2. Pionowa regulacja naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej
W każdym przypadku zmian rzędnych niwelety jezdni, zatok parkingowych i zjazdów, chodników, trawników i
zieleni przydrożnej należy wykonać, o ile jest to konieczne, pionową regulację naziemnych elementów urządzeń
infrastruktury technicznej.
Regulacją wysokości objęte są urządzenia znajdujące się na całej szerokości pasa prowadzonych robót
(jezdnie, chodniki, pobocza, trawniki i zieleńce).
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji
urządzeń infrastruktury podziemnej obejmuje:
– zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, skrzynki zasuwy lub zaworu) urządzenia podziemnego,
– ręczne rozebranie nawierzchni z elementów sztukowych (kostka) wokół powierzchniowej części urządzenia
podziemnego lub mechaniczne rozebranie nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni.
– rozebranie uszkodzonej górnej części urządzenia podziemnego (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod
studzienką, kręgów podporowych itp.),
– sprawdzenie stanu konstrukcji i oczyszczenie górnej jej części (np. nasady wpustu, komina włazowego) z
ew. uzupełnieniem ubytków,
– w przypadku niewielkiej wartości regulacji pionowej - poziomowanie górnej części komina włazowego,
nasady wpustu itp. przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, pierścieni żeliwnych dystansowych,
pierścieni żelbetowych prefabrykowanych z betonu klasy B30 i stali St0S, a w przypadku dużych różnic
wysokościowych - wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co
najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni,
chodnika, pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania,
– osadzenie przykrycia studzienki lub kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów
oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową.
– nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób identyczny ze stanem przed
przebudową lub zgodnie z dokumentacją projektową.
– do nawierzchni należy użyć, w największym zakresie, materiał otrzymany z rozbiórki, nadający się do
ponownego wbudowania. Nowy uzupełniany materiał powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału
starego. Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji Inżyniera. W przypadku
wykonywania wokół studzienki nowej nawierzchni – wykonać zgodnie z dokumentacją projektową
– przy wykonywaniu zasypki i podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie
wokół komina i kołnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych lub
metalowych powinny być pokryte asfaltem.
Po wykonaniu robót teren wokół regulowanych elementów należy doprowadzić do stanu pierwotnego
(wyprofilować i zagęścić zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej lub Inspektora nadzoru).
–
–
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Wymagania odnośnie regulacja naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej uszczegółowiają
SST dotyczące:
– D-01.03.00. – Przebudowa uzbrojenia – (w zakresie sieci elektroenergetycznych, sieci teletechnicznych,
sieci wodno-kanalizacyjnych, sieci gazowych i kanalizacji deszczowej)
– D-01.03.01-05a. – Regulacja pionowa naziemnych elementów urządzeń infrastruktury technicznej
– D-03.02.01. – Kanalizacja deszczowa
Wykonawca za zgodą Inspektora nadzoru może zaproponować własny sposób i metodę regulacji urządzeń
podziemnych w powierzchniowej ich części.
5.3.3. Przygotowanie podbudowy
Podłoże oraz poszczególne warstwy podbudowy powinny być:
– wyprofilowane i równe, bez kolein,
– ustabilizowane i nośne (odpowiednio zagęszczone),
– oczyszczone z luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie
potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych.
– w razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna
być oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.
Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z przyjętą w Dokumentacji Projektowej technologią robót i
odpowiadać wymaganiom określonym w SST pod względem rodzaju i grubości warstw wbudowanych warstw.
Ułożenie następnej warstwy podbudowy lub nawierzchni może nastąpić jedynie po dokonaniu odbioru przez
Inżynier/Kierownik Projektu.
5.3.4. Podłoże pod warstwy konstrukcyjne z betonu asfaltowego powinno być suche i oczyszczone
mechanicznie. Oznakowanie poziome powinno być usunięte. Powierzchnia podłoża powinna być chropowata
(na sczepienie się mieszanki mineralno-asfaltowej z podłożem). Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń
usytuowanych w nawierzchni lub ją ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z
podłoża, w tym także z powierzchni izolacji na obiekcie mostowym, powinien być zapewniony odpływ wody.
W przypadku, gdy nierówności podłoża (zużytej nawierzchni) pod warstwę asfaltową są większe od podanych w
tablicy 4, podłoże powinno być wyrównane (frezowanie, warstwa wyrównawcza).
Występujące w podłożu łaty z asfaltu lanego należy usunąć, a ubytki uzupełnić mieszanką mineralno--asfaltową
odpowiednią do uzupełnianej warstwy. Nie dotyczy to przypadku, w którym warstwa ścieralna ma być
wykonana z asfaltu lanego.
Stan podłoża w zakresie wyżej wymienionym powinien być sprawdzony na całej powierzchni.
Podłoże przed wykonaniem warstwy asfaltowej powinno być skropione emulsją asfaltową lub asfaltem
upłynnionym wg zasad określonych w SST D-04.03.01. – „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.”
Nie dotyczy to podłoża pod warstwę z asfaltu lanego.
Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do mieszanki
mineralno-asfaltowej, powinny być pokryte asfaltem albo topliwą taśmą asfaltową, lub podobnym materiałem
uszczelniającym zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.
5.3.5. Połączenie międzywarstwowe
Powierzchnię warstwy należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym wg zasad określonych w SST
D-04.03.01. – „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” przed ułożeniem następnej, w celu
połączenia się warstw. Rodzaj emulsji asfaltowej oraz asfaltu upłynnionego powinien być dostosowany do
rodzaju materiału w podłożu. Powierzchnia powinna być skropiona z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie
wody lub upłynniacza:
8 h w przypadku zastosowania powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
2 h w przypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,
Nie dotyczy to powierzchni skrapianej układarką wyposażoną w rampę skrapiającą.
5.3.6. Wykonanie połączenia nakładanej warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej.
Według zasad określonych w normie PN-S 96025:2000 „Nawierzchnie asfaltowe” połączenie nowej nawierzchni
powinno polegać na (rysunek):
– usunięciu (sfrezowaniu) nawierzchni na długości co najmniej l = 125 * w i głębokości od 0 cm do „w”
cm,
– oczyszczeniu brzegu i podłoża, pokryciu płaszczyzn pionowych (lub zbliżonych do pionowych)
asfaltem lub asfaltową taśmą topliwą albo innym materiałem uszczelniającym,
– skropieniu podłoża emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości od 0,3 kg/m2 do 0,5 kg/m2
(po odparowaniu wody lub upłynniacza),
– wykonaniu warstwy o stałej, projektowanej grubości.
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I - długość wcięcia w nawierzchnię,
w - grubość nowej warstwy, maksymalna grubość wcięcia (frezowania)
5.3.6. Wykonanie połączenia różnych konstrukcji warstw ścieralnych
Połączenie innych rodzajów nawierzchni należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej i na rysunkach szczegółów konstrukcji nawierzchni lub „Przekrojach normalnych”.
W każdym przypadku wykonania połączeń różnych konstrukcji nawierzchni wykonawca jest zobowiązany
do wykonania uszczelnienia dylatacji i szczelin połączeń konstrukcji nawierzchni jezdni przez:
– wykonanie uszczelnienia szczelin połączeń przez wypełnienie ich masami zalewowymi - asfaltowymi z
dodatkiem wypełniaczy i odpowiednich polimerów, przy szerokości szczelin 20 ÷ 35 mm . Masy
zalewowe powinny posiadać bardzo dobrą zdolność wypełniania szczelin, niską spływność w
temperaturze +60ºC, bardzo dobrą przyczepność do ścianek, a także dobrą rozciągliwość w niskich
temperaturach.
Wypełnienie dolnej część szczeliny, która nie podlega wypełnieniu masą zalewową przez
wciśnięcie sznura uszczelniającego (kordu) ze spienionego materiału syntetycznego o średnicy większej
o około 25% od szerokości szczeliny lub z innego materiału spełniającego wymagania określone dla
sznura o kształci walcowym.
Roboty należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta masy zalewowej
– wypełnienie szerszych szczelin połączeń konstrukcji nawierzchni drobnoziarnistymi masami mineralnoasfaltowymi zalewowymi (np. drobnożiarnisty asfalt lany) po pionowym przycięciu krawędzi
istniejących nawierzchni asfaltowych,
oraz do wyrównania wyboji i kolein przekraczających wartości dopuszczalne określone przez normy w
przyległym do połączenia pasie istniejącej nawierzchni o szerokości jak w pkt. 5.3.6 (l = 125 * w) przez co
najmniej sfrezowanie nawierzchni bitumicznej lub przełożenie nawierzchni z elementów sztukowych.
5.4.
Wykonanie robót branżowych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót z zachowaniem wymagań ogólnych określonych w pkt.
1.5. niniejszej specyfikacji oraz innych wymagań określonych w SST dla poszczególnych asortymentów robót,
warunków określonych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawa i normach, i realizować roboty zgodnie z
branżowymi instrukcjami dotyczącymi warunków wykonania i odbioru robót, warunkami określonymi przez
właścicieli sieci i urządzeń oraz zaleceniami Inżyniera/Kierownika Projektu..
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera/Kierownika
Projektu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera/Kierownika Projektu.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
− bhp,
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań,
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych zapis pomiarów nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
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technologicznym
proponowany
sposób
i
formę
przekazywania
tych
informacji
Inżynierowi/Kierownikowi Projektu;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp,
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobierania próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp. prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2.
Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość
robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik Projektu może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one określone, to Wykonawca powinien ustalić, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier/Kierownik Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań,
Inżynier/Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier/Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inżyniera/Kierownika Projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inżyniera/Kierownika Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera/Kierownika Projektu.
6.4.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika Projektu.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika Projektu
o rodzaju, miejscu i Terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika Projektu.
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6.5.

Raporty z badań
Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi Projektu na formularzu według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępniać
je na życzenie Inżynierowi/Kierownikowi Projektu.
6.6.
Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika Projektu
Inżynier/Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania i pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić
mu niezbędnej pomocy.
Inżynier/Kierownik Projektu projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z
wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez
Wykonawcę.
Inżynier/Kierownik Projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to
Inżynier/Kierownik Projektu oprze się na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
dokumentacją projektową i ST lub może zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7.
Certyfikaty i deklaracje
Inżynier/Kierownik Projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów
technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
− Polską Normą lub
− Aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1, które spełniają wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót
powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi Projektu na jego życzenie.
Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach
powinny posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje.
Inżynier/Kierownik Projektu zdyskwalifikuje i nie dopuści do użycia jakichkolwiek urządzeń
laboratoryjnych, wytwórni lub maszyn, które nie mają ważnych wymaganych legalizacji.
Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie.
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia zostaną
odrzucone.
6.8.
Dokumenty budowy
(1)
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Budowy.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
•
datę przekazywania Wykonawcy Terenu Budowy,
•
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
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uzgodnienie przez Inżyniera/Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
•
przebiegu Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach
•
uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika Projektu,
•
daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
•
zgłoszenie i daty odbiorów Robót zanikających ulegających zakryciu częściowych i końcowych odbiorów
Robót,
•
wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,
•
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
•
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
•
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robót,
•
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
•
dane dotyczące jakości materiałów pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem
kto je przeprowadzał,
•
inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone
Inżynierowi/Kierownikowi Projektu do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera/Kierownika Projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera/Kierownika Projektu do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną Projektu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
(2)
Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
(3)
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego będą gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
(4)
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie,
(5)
Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika Projektu i
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
•
•

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Tryb postępowania oraz uściślenie zasad dokonywania obmiarów określi Inżynier/Kierownik Projektu
wpisem do dziennika budowy przed rozpoczęciem realizacji robót lub na 3 tygodnie przed rozpoczęciem
realizacji określonego elementu robót, w oparciu o niżej określone zasady postępowania, o ile nie zostaną one
uściślone inaczej umowie lub ST.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika Projektu o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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7.2.

Tryb Dokonywania Obmiaru Robót
Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera/Kierownika Projektu i wymaga jego akceptacji. Wyniki
obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Obmiar robót będzie określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inżyniera/Kierownika Projektu
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inżyniera/Kierownika konrtraktu
7.3.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Powierzchnie będą mierzone po górnym obrysie warstw, wszelkie skosy, odsadzki itp. Wykonawca uwzględni
na etapie wyceny robót.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej.
7.4.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inżyniera/Kierownika Projektu.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.5.
Wagi i zasady ważenia
Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilości i w miejscach zaakceptowanych przez
Inżynier/Kierownik kontraktu. Wagi będą posiadać ważne świadectwa legalizacji.
7.6.
Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżyniera/Kierownika Projektu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.
Warunki Ogólne Odbioru Robót
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inżyniera/Kierownika Projektu.
Podstawa rozpoczęcia procedur odbiorowych jest zakończenie wszystkich robót związanych z odbieranym
elementem robót oraz uprzątnięciem i doprowadzeniem do stanu nie gorszego niż był pierwotnie przyległego
terenu (z wyjątkiem odbioru robót zanikających i ulęgających zakryciu.)
8.2.
Rodzaje odbiorów robót
W zależności od postanowień umowy i ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inżynier/Kierownik Projektu przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
W przypadku realizacji kontraktu wg FIDIC procedura odbioru robót budowlanych będzie oparta na
założeniach FIDIC.
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8.3.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier/Kierownik Projektu.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inżyniera/Kierownika Projektu.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik Projektu na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.4.
Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót wraz z ustaleniem
należnego wynagrodzenia.
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik Projektu.
8.5.
Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera i
Zamawiającego.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Umowy, lecz nie wcześniej niż 3
dni licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika Projektu zakończenia Robót i przyjęciu
dokumentów, o których mowa w pkt. 8.6.
Odbioru ostatecznego Robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale
Inżyniera/Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i
Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokonuje
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
8.6.
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową – pobraną od Zamawiającego z naniesionymi zmianami oraz dodatkową
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Projektu,
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne)
3. Recepty i ustalenia technologiczne,
4. Dziennik budowy, dziennik bicia pali i inne dokumenty wymagane Prawem budowlanym,
5. Rejestr obmiaru i kosztorysy rozliczeniowe,
6. Oświadczenie powykonawcze Kierownika Budowy:
– o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania –
ulicy i ulic sąsiednich, budynku lub lokalu,
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– o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
a) Ponadto należy złożyć do odbioru robót:
– oświadczenia Kierowników Robót Branżowych z określeniem uprawnień do ich wykonywania, o
zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowę, przepisami i odnośnymi Polskimi Normami,
– branżowe protokóły odbioru technicznego robót przez właścicieli lub dysponentów obiektów
podlegających odbiorowi,
– protokóły konieczności i umowy na roboty dodatkowe ze szczegółową wyceną robót nie ujętych w
przedmiarze,
– protokół rozliczenia materiałów inwestora,
– protokół przekazania materiałów z odzysku,
– inne dokumenty wymagane przez Inżyniera/Kierownika Projektu, wskazane z odpowiednim
wyprzedzeniem.
7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.
8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ:
a. aprobaty techniczne wbudowanych elementów konstrukcyjnych i materiałów,
b. wymagania techniczne wykonania i odbioru (ST, WTW).
9. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST:
a. receptury i ustalenia technologiczne,
b. opinię technologiczną sporządzoną przez Wykonawcę na podstawie wszystkich badań
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru,
c. wyniki badań i oznaczeń laboratoryjnych oraz pomiarów kontrolnych, których zasady
przygotowania i wykonania podano w Ogólnych lub Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych oraz Wytycznych Technicznych Wykonania przez wskazanie norm, instrukcji i
zgodnie z wytycznymi określonymi w stosownych opracowaniach wymienionych w pkt. II. 6,
d. protokóły badań i sprawdzeń zrealizowanych robót branżowych, w tym między innymi sieci
elektroenergetycznych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, gazowych,
telekomunikacyjnych, telewizyjnych, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociągowej,
e. protokół z próbnego obciążenia mostu (jeśli jest to wymagane),
f. sprawozdania techniczne.
10. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń
11. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu - operat geodezyjny
(potwierdzony przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), sprawdzenia
wytyczenia osi dróg i innych obiektów budowlanych oraz sieci i urządzeń sieci podziemnych w
stosunku do projektów itp.
12. Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe
do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru
ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznacza komisja.
8.7.
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania podlegającego odbiorowi obiektu do dokonania
przeglądu i pełnej oceny wizualnej.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu..
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Cena jednostkowa musi uwzględniać zakres zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji i wymaganiami
określonymi w dokumentacji przetargowej SIWZ (zawierającej IDW, PR, PB, PW, SST) dotyczącej przedmiotu
zamówienia, także ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Koszt wykonania robót tymczasowych i towarzyszących, których zakres ilościowy nie został określony
w Tabeli Przedmiaru Robót, a konieczność wykonanie ich wynika z wymagań SST, norm lub obowiązujących
przepisów, lub z tytułu innych uwarunkowań należy uwzględnić w cenach jednostkowych odpowiednich pozycji
kosztorysowych.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej części kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 ST dla tej roboty i w
Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
1. Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
2. Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
3. Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
4. Koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych i towarzyszących oraz koszty prób i pomiarów,
obsługi geodezyjnej i geologicznej, badań laboratoryjnych, opłat dla służb odbierających wykonane
roboty itp. i kosztów związanych z pracami odbiorowymi).
5. Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
6. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2.
Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej
Wykonawca ponosi koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i wszystkich warunków
dotyczących Wymagań Ogólnych i Szczegółowych określonych w Specyfikacjach Technicznych, a nie
wyszczególnionych w przedmiarze.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi Projektu i wprowadzeniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu robót.
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
c) opłaty/dzierżawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Akty prawne - ustawy
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118) z późn.
zm.).
[2]
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).
[3]
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)
[4]
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz.
1568).
[5]
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).
[6]
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).
[7]
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 62, poz. 627; z późn. zm.).
[8]
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r., Nr 204, poz.
2086).
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[9]

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).
[10] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz U Nr 30, poz. 163 z
późniejszymi zmianami)
10.2. Akty prawne – rozporządzenia
[11] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).
[12] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i czynności opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr
25, poz. 133).
[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195/2004, poz. 2011).
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. Nr
237,poz. 2375).
[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401).
[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.
1126).
[18] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. Nr 120, poz.1135).
[19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r, w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.
Nr 130, poz. 1389).
[20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych związanych z Budową
chodnika w msc. Dąbrowica, gm. Poświętne. Droga powiatowa Nr 4351W.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenia w terenie przebiegu trasy.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych,
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
f) odtworzenie lub wznowienie uszkodzonych lub zniszczonych punktów osnowy kat. III po zakończonej
inwestycji przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
1.3.2. Szkic przebiegu granic
Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w
terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z normą BN-67/6744-09) i świadkami betonowymi tych znaków
nie rzadziej niż 100m.
Warunki wykonania szkicu:
1. Granicę zastabilizować znakami granicznymi i świadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca
granicznego od strony zewnętrznej pasa drogi.
2. Szkic należy sporządzić w skali 1:1000 w formacie A-3
3. Szkic powinien zawierać:
a. nazwę województwa, gminy, obrębu
w tytule napis: ,, Rozbudowa drogi powiatowej Słupno – Sieraków na odcinku od drogi
krajowej S-8 do granicy powiatu”
b. kilometraż początkowy i końcowy opracowywanego odcinka
c. szkic lokalizacji
d. punkty graniczne wraz z numeracją i rodzajem stabilizacji
e. miary od krawędzi jezdni do punktu granicznego
f. linie graniczne z miarami czołowymi
g. grunty pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, nie stanowiące
ich własności, a zajęte pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 13 października 1998 r.
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Dz. U. nr 133 z 1998 r.)
h. opis skrzyżowań i rzek
i. szczegóły sytuacyjne służące do identyfikacji położenia punktów granicznych w terenie
w zasięgu po 10 m od granic pasa drogowego
- krawędzie jezdni
- oś drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawędzi jezdni
- przepusty
- ogrodzenia trwałe i chodniki
- świadki punktów referencyjnych
- pojedyncze drzewa
- słupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujące się w odległości
do 10 m od granicy pasa
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- numery działek w pasie drogowym i przyległych oraz kierunki ich granic
Do szkicu należy dołączyć:
- wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik w formacie txt),
- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf,
- mapę ewidencyjną,
- wypisy z rejestrów gruntów dla wszystkich działek w pasie drogowym,
- odbitkę istniejącej mapy zasadniczej lub syt – wys. w skali szkicu.
Ponadto jako załącznik do pomiaru powykonawczego należy sporządzić wykaz zmian gruntowych jako
dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów dotyczących sposobu użytkowania
(użytek rolny lub leśny na drodze).
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt
trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy,
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m
i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm
i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
– teodolity lub tachimetry,
– niwelatory,
– dalmierze,
– tyczki,
– łaty,
– taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7).
Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych należy pobrać
z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (tylko jednostka wykonawstwa
geodezyjnego może zgłaszać roboty i pobierać materiały z PODGiK).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.
4.
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Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego
wytyczenia robót w oparciu o materiały dostarczone przez Kierownika Projektu oraz pobrane z właściwego
powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt
Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie
terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i
wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do
obowiązków Wykonawcy.
5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy
użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych
poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie
może przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna
wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego
konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących
budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków
betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie,
zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej
od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.
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5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez
Inżyniera.
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż
1 metr. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o kształcie
zgodnym z dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1 – 7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie dla liniowych robót ziemnych
(ulica) oraz ha (hektar) przy powierzchniowych robotach ziemnych (parking).
Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada
Inżynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
– sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
– uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
– wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
– wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
– zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
– wykonanie szkicu przebiegu granic prawnych i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
– odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych punktów osnowy geodezyjnej
Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót mostowych.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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D-01.02.01 USUNIĘCIE
ISTNIEJĄCEJ ZIELENI

DRZEW

I

KRZEWÓW

ORAZ ZABEZPIECZENIE

WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z usunięciem drzew i krzewów związanych z Budową chodnika w msc. Dąbrowica, gm. Poświętne.
Droga powiatowa Nr 4351W.
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują :
• wycinkę drzew,
• karczowanie krzewów, żywopłotów wraz z wywiezieniem,
• karczowanie karpin po przeprowadzonej wycince wraz z wywiezieniem,
• zabezpieczenie drzew istniejących do pozostawienia,
• pielęgnacja istniejących drzew i krzewów,
występujących w pasie drogowym .
1.4.

Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M00.00.00. punkt 1.5.
2.
•
•
•
•
•
•

MATERIAŁY
maty słomiane, trzcinowe lub zużyte opony o odpowiedniej średnicy
tkaniny jutowe lub czarna folia
mokry torf
druty lub liny włókienne
środki do zabezpieczania ran i innych powierzchni żywych
środki do zabezpieczania powierzchni martwych i impregnacji drewna

3.

SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 3.
Sprzęt do usunięcia pozostałości po drzewach powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Do wykonywania robót
związanych z usunięciem drzew można stosować:
•
piły mechaniczne,
•
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
•
spycharki,
•
koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prac związanych z wyrębem drzew,
•
zrębarki
Wszystkie maszyny powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .
Sprzęt pracujący przy wycince drzew musi być wyposażony w lampę ostrzegawczą ze światłem
pomarańczowym przerywanym.
Operatorzy (piły mech., rębaka itd.) powinni mieć odpowiednie uprawnienia, ukończone kursy obsługi ,
przeszkolenia BHP oraz winni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej.

36 | S t r o n a

SST - Budowa chodnika w msc. Dąbrowica, gm. Poświętne. Droga powiatowa Nr 4351W

4.

TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 4.
Pnie i inne pozostałości należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako
materiał użytkowy powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia.
5.
WYKONANIE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 5.
5.1. Wycinka i karczowanie drzew i krzewów
Zaleca się wykonać wycinkę drzew w sezonie rębnym.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako
materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Zgoda na prace
związane z usunięciem drzew i krzewów powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
Pnie wyciętych drzew wskazanych do wycinki Wykonawca wywiezie w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru. Drewno stanowi własność Zamawiającego.
Karcze po wycince oraz stare karcze po poprzednich wycinkach należy usunąć, wywieźć na wysypisko i
zutylizować.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach będą wypełnione gruntem przydatnym do
budowy nasypów i zagęszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-S-02205 . Doły w obrębie
przewidywanych wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru. Gałęzie należy przerobić na korę drzewną za pomocą specjalistycznego
sprzętu - sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości
po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
Nie dopuszcza się spalania roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych w pasie drogowym.
W przypadku zrąbkowania fragmentów usuwanych roślin Wykonawca powinien dokonać selekcji i
kwalifikując do zrąbkowania tylko fragmenty zdrowych roślin. Po zakończeniu zrąbkowania Wykonawca
zobowiązany jest do ułożenia zrąbek w pryzmy i zabezpieczenia ich. Zrąbki drewniane zostaną wykorzystane
jako materiał do ściółkowania wokół projektowanych nasadzeń.
5.2. Zabezpieczenie drzew podczas budowy
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.
W czasie trwania przebudowy drogi w sąsiedztwie istniejących drzew następuje pogorszenie
warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. W związku z tym należy
zabezpieczyć korony, pienie i korzenie wszystkich istniejących drzew, nawet jeżeli nie jest przewidziany w ich
pobliżu transport lub praca sprzętu mechanicznego.
Aby zabezpieczyć pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca się jeden ze sposobów zabezpieczenia to jest
odeskowanie pni.
Przed odeskowaniem należy owinąć pnie matami słomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie należy
wykonać uwzględniając kształt pnia. Deski powinny przylegać do pnia możliwie jak największą powierzchnią
pnia. Pień powinien być okryty deskami do podstawy korony. Deski należy przymocować przez mocne
odrutowanie lub olinowanie, nie należy używać gwoździ.
W celu ochrony korzeni należy wykonać ogrodzenie nie niższe niż 2 m, którego linię wyznacza rzut
korony. W przypadku topoli dopuszcza się wycięcie do 30% korzeni. Roboty ziemne należy wykonać ręcznie, na
wiosnę, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. W słońcu korzenie nie powinny być dłużej niż 1 godzinę,
na powietrzu nie dłużej niż 2 godziny, natomiast na powietrzu w stanie stale wilgotnym nie dłużej niż 8 godzin.
Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem należy użyć mokrego torfu, mat, tkanin jutowych lub czarnej
folii. Powierzchnię cięć korzeni należy zabezpieczyć tak jak gałęzie po cięciach sanitarnych. Przyciętym
korzeniom należy umożliwić regenerację poprzez wykonanie ekranu korzeniowego, zbudowanego przy pomocy
pali, siatek i folii. Następnie wykop należy wypełnić od strony drzewa warstwą ziemi urodzajnej.
Aby zabezpieczyć korony drzew należy wygrodzić teren w granicach rzutu ich koron, podobnie jak w
przypadku wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu ochrony korzeni. Należy też wyznaczyć drogi poza
zasięgiem koron drzew analogicznie jak w przypadku ochrony korzeni drzew. Dodatkowo należy uwzględnić
przy tym wysokość środków transportu, maszyn i urządzeń budowlanych. Dopuszcza się uprzedzenie
nieuniknionych uszkodzeń drzew wykonaniem prac ograniczających rozmiar uszkodzeń, np. cięć technicznych.
Cięcia te można wykonywać przez cały rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20% masy asymilacyjnej drzewa w

37 | S t r o n a

SST - Budowa chodnika w msc. Dąbrowica, gm. Poświętne. Droga powiatowa Nr 4351W

jednym nawrocie. Cięcia i zabezpieczenie miejsc cięć należy wykonać zgodnie z zasadami jakości cięć
pielęgnacyjnych i zabezpieczania miejsc cięć.
5.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów
Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno
uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie:
− sposób wzrostu,
− rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,
− konstrukcję korony.
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako
jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat.
W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:
a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew rosnących
na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się
gałęzie zwisające poniżej 4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami;
b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg;
c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem
korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie
prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu
korzeniowego od 20 do 50% gałęzi;
d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane
zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach
rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem;
e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi
porażonych przez chorobę lub martwych;
f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu
powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po
uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są
płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne"
p. 6.
Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności,
wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać
odpowiednie wymagania określone w ST D-02.00.00 "Roboty ziemne".
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt
7.
Jednostką obmiarową robót związanych z :
- wycinką drzew, karczowaniem pni i zabezpieczeniem istn. drzew jest 1 sztuka,
- karczowaniem krzewów jest 1 hektar,
Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru. Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót niewykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowe
roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Inspektora Nadzoru nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o
dodatkową zapłatę.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 8.
Odbioru robót związanych z usunięciem pni drzew dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu robót do odbioru
przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega
sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogólne" punkt 9.
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót wykonanych.
Ilość jednostek wg poz.„ Przedmiaru robót”.
Cena 1 szt. wycinki drzew obejmuje:
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- wytyczenie i roboty przygotowawcze w tym koszty organizacji ruchu,
- ścięcie drzewa, obcięcie wierzchołka i gałęzi,
- zrąbkowanie fragmentów ściętych drzew i zabezpieczenie zrąbek w pryzmach,
- odciągnięcie nieprzydatnych pozostałości po wycince w miejsce tymczasowego składowania, załadunek,
transport i unieszkodliwienie,
- załadunek, transport w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru i wyładunek dłużycy,
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach i wywiezienie odpadów na odkład.
- pomiary i inwentaryzacja geodezyjna.
Cena 1 szt. karczowania pnia obejmuje:
- wydobycie pnia z ułożeniem w stosy,
- załadowanie karpiny i transport na wysypisko wraz z unieszkodliwieniem,
- zasypanie dołów wraz z zagęszczeniem,
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach,
- pomiary i inwentaryzacja geodezyjna.
Cena 1 szt. zabezpieczenia drzew obejmuje:
- owinięcie pnia matami słomianymi lub trzcinowymi,
- odeskowanie pnia,
- zabezpieczenie korzeni mokrym torfem, matami lub tkaniną jutową,
- wykonanie i zabezpieczenie miejsc cięć zgodnie z zasadami jakości cięć,
- prześwietlenie koron rosnących drzew wraz z wywozem i unieszkodliwieniem odpadów.

-

Cena 1 ha karczowania krzewów obejmuje:
wykarczowanie krzewów,
zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem,
zrąbkowanie ściętych krzewów i zabezpieczenie zrąbek w pryzmach,
uporządkowanie terenu po wykonanych robotach i wywiezienie odpadów na odkład.

-

Cena 1 ha karczowania terenów leśnych po przeprowadzonej wycince obejmuje:
wykarczowanie krzewów,
zasypanie dołów po wykarczowaniu wraz z zagęszczeniem,
zrąbkowanie ściętych krzewów i zabezpieczenie zrąbek w pryzmach,
uporządkowanie terenu po wykonanych robotach i wywiezienie odpadów na odkład.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1.
PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".
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D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY
1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub darniny związanych z Budową chodnika w msc. Dąbrowica, gm.
Poświętne. Droga powiatowa Nr 4351W.
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze zdjęciem
warstwy humusu wykonywanych w ramach robót przygotowawczych o grubości warstwy do 30cm.
Zdjęty humus w całości odwieziony będzie na odkład w miejsce ustalone staraniem Wykonawcy, a
następnie wykorzystany podczas humusowania, pozostała część humusu zostanie przeznaczona do utylizacji.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:
−
koparki z oprzyrządowaniem do skarpowania,
−
spycharki,
−
łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
−
ładowarki i samochody samowyładowcze
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport humusu
Zdjęty humusu transportowany będzie samochodami samowyładowczymi w całości na odkład w miejsce
ustalone staraniem Wykonawcy, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Teren pod wykonanie poszerzeń istniejącej nawierzchni w pasie robót ziemnych, w miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu będzie zdjęta i w całości odwieziona na odkład w miejsce ustalone staraniem
Wykonawcy, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem koparek z oprzyrządowaniem do skarpowania lub
spycharek. W sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót,
względnie stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu,
sąsiedztwo budowli, urządzeń obcych), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie
prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć na pełną grubość jego zalegania z powierzchni całego pasa robót ziemnych
oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola usunięcia humusu
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny ) zdjętej warstwy humusu o zmiennej grubości.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót wykonanych.
Ilość jednostek wg poz.„ Przedmiaru robót”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena zdjęcia 1 m3 (metr sześciennego) humusu obejmuje:
− prace pomiarowe i przygotowawcze,
− zdjęcie humusu na pełną grubość jego zalegania,
− uporządkowanie miejsca zdejmowania humusu,
− wyselekcjonowanie materiału nadającego się do ponownego użytku,
− załadunek zdjętego humusu na środki transportu i odwiezienie na odkład w miejsce ustalone staraniem
Wykonawcy, uzgodnione przez Inspektora Nadzoru – części która będzie służyła do ponownego użytku,
− pielęgnacji odłożonego humusu przeznaczonego do ponownego użytku,
− załadunek nadmiaru zdjętego humusu na środki transportu i odwiezienie na miejsce ustalone staraniem
Wykonawcy,
− przeprowadzenie pomiarów, inwentaryzacji geodezyjnej i badań laboratoryjnych , wymaganych w
specyfikacji technicznej,
− uporządkowanie miejsca odkładu humusu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Nie występują.
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych związanych z Budową chodnika w msc. Dąbrowica, gm. Poświętne. Droga powiatowa Nr 4351W.
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
l.3.
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczą Specyfikacje, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót ziemnych związanych z
-wykonaniem wykopów,
-wykonaniem nasypów z gruntu dowiezionego.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.
1.4.11. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą
drogową.
1.4.12. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru:

Is =

ρd
ρ ds

gdzie:
ρd ρds -

gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, (Mg/m3).
1.4.13. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona
wg wzoru:

U=

d 60
d10

gdzie:
d60 -średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 -średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.
MATERIAŁY (GRUNTY)
2.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.2.
Podział gruntów
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje
tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w
stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia.
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2.
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w ST D-02.03.01, punkt 2.
2.3.
Zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów będą odwiezione na odkład w miejsce ustalone staraniem
Wykonawcy, uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie
Kat.
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału
Gęstość objętościowa w Przeciętne
ria
stanie naturalnym kN/m3 spulchnienie)

Piasek suchy bez spoiwa
15,7
od 5 do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
11,8
od 5 do 15
Torf bez korzeni
9,8
od 20 do 30
Popioły lotne niezleżałe
11,8
od 5 do 15
Piasek wilgotny
16,7
od 15 do 25
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne
17,7
od 15 do 25
i plastyczne
12,7
od 15 do 25
2 Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do
10,8
od 20 do 30
30 mm
Torf z korzeniami grubości do 30 mm
16,7
od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem,
16,7
od 15 do 25
tłuczniem lub odpadkami drewna
Żwir bez spoiwa lub małospoisty
Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte
18,6
od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm
13,7
od 20 do 30
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm
13,7
od 20 do 30
3 Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z
18,6
od 20 do 30
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i
plastyczne, bez głazów
19,6
od 20 do 30
Mady i namuły gliniaste rzeczne
17,7
od 20 do 30
Popioły lotne zleżałe
17,7
od 20 do 30
1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy nasypów przed ich zagęszczeniem,
większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych.
1

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205
Lp. Wyszczególnieni JedGrupy gruntów
e
nostki Niewysadzinowe
Wątpliwe
Wysadzinowe
Właściwości
1 Rodzaj gruntu
-rumosz
piasek pylasty
mało wysadzinowe
niegliniasty żwir zwietrzelina gliniasta glina piaszczysta zwięzła, glina
pospółka
rumosz gliniasty
zwięzła, glina pylasta zwięzła
piasek gruby
żwir gliniasty
ił, ił piaszczysty, ił pylasty
piasek średni
pospółka gliniasta
bardzo wysadzinowe
piasek drobny
piasek gliniasty pył, pył piaszczysty
glina piaszczysta, glina, glina
pylasta ił warwowy
2 Zawartość
cząstek
%
od 15 do 30
< 15
> 30
od 3 do 10
≤ 0,075 mm
<3
> 10
≤ 0,02 mm
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3

Kapilarność
m
bierna Hkb
< 1,0
≥ 1,0
> 1,0
4 Wskaźnik
piaskowy WP
od 25 do 35
> 35
< 25
3.
SPRZĘT
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2
Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu do:
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
ładowarki),
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki),
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki),
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne).
4.
TRANSPORT
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2.
Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Zgodnie z warunkami właściciela sieci wszystkie roboty w rejonie zbliżeń do istniejących przewodów będą
wykonywane ręcznie pod nadzorem właściciela instalacji. W czasie robót wykonane zostaną przekopy
kontrolne i w razie konieczności przewody zostaną zabezpieczone rurami osłonowymi dwudzielnymi.
5.2.
Dokładność wykonania wykopów i nasypów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być
większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać +
1 cm i -3 cm.
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a krawędzie korony
drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać
10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości,
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.
5.3.
Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania
wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające
prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za
dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone przez Wykonawcę uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4.
Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.
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W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych.
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót
ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe
i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5.
Rowy
Rowy boczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Szerokość dna i
głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż ± 5 cm. Dokładność wykonania
skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w ST D-02.01.01.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2.
Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 ST D-02.01.01oraz
D-02.03.01.
6.3.
Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp.
Badana cecha
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego
Pomiar
2 Pomiar szerokości dna rowów
taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub
3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu
niwelatorem, w odstępach co 50 m na prostych, w
ziemnego
punktach głównych łuku, co 25 m na łukach o R ≥ 100 m
4 Pomiar pochylenia skarp
co 25 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości
5 Pomiar równości powierzchni korpusu
Pomiar równości skarp
Pomiar spadku podłużnego powierzchni Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 25 m oraz
korpusu lub dna rowu
w punktach wątpliwych
8 Badanie zagęszczenia gruntu
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej
warstwy lecz nie rzadziej niż raz na każde 300 m3 nasypu
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.
6.3.3. Szerokość dna rowów
Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1
cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia
wyrażonego tangensem kąta.
6.3.6. Równość korony korpusu
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.
6.3.7. Równość skarp
6
7
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Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzędnych wysokościowych, nie może różnić się, w stosunku do rzędnych projektowanych, więcej niż
-3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zagęszczenie gruntu
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną
odrzucone. Jeśli materiały te zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2.
Obmiar robót ziemnych
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Zakres czynności objętych cenami jednostkowymi podano w ST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
6. BN-64/8931-02
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych
i podłoża przez obciążenie płytą
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW
1.
WSTĘP
1.1.
Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem wykopów w ramach Budową chodnika w msc. Dąbrowica, gm. Poświętne. Droga
powiatowa Nr 4351W.
1.2.
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczą Specyfikacje, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót ziemnych i obejmują wykonanie wykopów oraz nadzór archeologiczny.
1.4.
Określenia podstawowe
Podstawowe określenia zostały podane w ST D-02.00.00 pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-02.00.00 pkt 1.5.
2.
MATERIAŁY (GRUNTY)
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podano
w ST D-02.00.00, tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej
gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.
3.
SPRZĘT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-02.00.00 pkt 3.
4.
TRANSPORT
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST D-02.00.00 pkt 4.
5.
WYKONANIE ROBÓT
5.1.
Zasady prowadzenia robót
Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-02.00.00 pkt 5.
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej
projektowanych rzędnych robót ziemnych.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub
innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
Dla zabezpieczenia przed zsuwaniem się poszerzanego nasypu po istniejącym korpusie w skarpach
należy wyciąć stopnie. Pochylenie górnej powierzchni stopni powinno wynosić około 4% ±1%, szerokość stopni
od ok. 1,0 metra. Grunt uzyskany z wycięcia stopni wbudować należy w nasyp (zgodnie z wymaganiami ST D02.03.01) po potwierdzeniu badaniami laboratoryjnymi jego przydatności i akceptacji Inspektora Nadzoru.
5.2.
Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
Strefa korpusu
Minimalna wartość Is dla ruchu:
KR 3
Górna warstwa o grubości 20 cm
1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych
1,00
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru.
5.3.
Ruch budowlany
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania korpusu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie
spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
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Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
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.
Kontrola wykonania wykopów
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy
zwrócić na:
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.
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 obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.
Objętość wykopów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów poprzecznych,
w oparciu o poziom gruntu rodzimego.
8.
ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-02.00.01 pkt 8.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót wykonanych.
Ilość jednostek wg poz.„ Przedmiaru robót”.
9.2.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład wraz z odspojeniem, przemieszczeniem, załadunkiem,
przewiezieniem i wyładunkiem,
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,
− zagęszczenie powierzchni wykopu ,
− wykonanie stopni w skarpach wraz z załadunkiem, transportem na odkład,
− profilowanie powierzchni stopni i skarp,
− dogęszczenie powierzchni stopni,
− odwodnienie terenu robót,
− przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji
technicznej,
− rozplantowanie urobku na odkładzie ,
− rekultywację terenu,
− nadzór archeologiczny.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Spis przepisów podano w SST D-02.00.00 pkt 10.
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D-03.01.01 Oczyszczenie i odtworzenie przepustów drogowych
prefabrykowanych.
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z czyszczeniem i odtworzeniem przepustów drogowych prefabrykowanych w ramach Budowy
chodnika w msc. Dąbrowica, gm. Poświętne. Droga powiatowa Nr 4351W.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
- oczyszczeniem i odtworzeniem istn. przepustu betonowego DN1000 na Kanale Sierakowskim wraz z
odbudowaniem istn. ścian czołowych
- oczyszczeniem istniejącego przepustu betonowego DN400
ułożenie prefabrykowanych przepustów pod koroną drogi wraz ze ściankami czołowymi, rury o średnicy 120cm
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów
prefabrykowanych.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z
której po zmontowaniu na budowie, można wykonać przepust.
1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi
normami
i z definicjami podanymi w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Materiały do wykonania przepustów
Materiałami do wykonania przepustów prefabrykowanych wg zakresu podanego w Dokumentacji Projektowej
oraz w zgodności z katalogiem „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych” są:
− prefabrykaty,
− beton wlotu i wylotu przepustu,
− beton w fundamentach,
− stal zbrojeniowa AIII-N do zbrojenia wlotu i wylotu,
− kruszywo do stabilizacji cementem na ławę fundamentową,
− drewno (deskowaniowe),
− materiały izolacyjne,
− pospółka na wlocie i wylocie przepustu.
2.3. Prefabrykaty
Prefabrykaty powinny odpowiadać obciążeniom klasy „A” zgodnie z normą PN-85/S-10030. Kształt i wymiary
prefabrykatów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i Katalogiem „Przepusty drogowe z elementów
prefabrykowanych”. Katalog „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych” opracowany został z
uwzględnieniem norm PN-85/S-10030 i PN-91/S-10042.
Wymiary prefabrykatu powinny mieścić się w granicach tolerancji wg normy BN-74/8935-04, odchyłki
wymiarów nie powinny przekraczać:
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− długość prefabrykatu ± 5 mm,
− grubość ścian prefabrykatu +4 mm, -2 mm,
− gabaryt otworu ± 5 mm,
− zbieżność ścian ± 5 mm.
Powierzchnie elementów przepustów powinny być gładkie, bez pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako
pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 5 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia elementów prefabrykowanych przepustów podano w Tablicy 1.
Tablica 1

Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatów

Określenie wad i uszkodzeń
Rysy otwarte i pęknięcia
Rysy włoskowate (skurczowe, do 0,1 mm rozwartości):
a) poprzeczne
b) podłużne
c) poprzeczne i podłużne krzyżujące
Skupienie cementu, piasku lub kruszywa
Ciała obce
Szczerby w przegubach
Odsłonięcie zbrojenia

Wielkość wad i uszkodzeń
niedopuszczalne
na 1/4 długości w 4 miejscach lub 1 rysa na całej długości
jednej ściany,
na 1/3 długości w 2 miejscach na jednej ścianie
niedopuszczalne
w 2 miejscach, o łącznej powierzchni nie większej niż 2%
powierzchni
niedopuszczalne
w 1 miejscu 1/10 długości
niedopuszczalne

Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Otulenie prętów
zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić co najmniej 30 mm dla przepustów. Pręty zbrojenia powinny
mieć kształt zgodny z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym
od wymiaru przewidzianego Dokumentacją Projektową może wynosić maksimum 5 mm.
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu.
Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. Elementy należy układać na podkładach
z zachowaniem prześwitu min. 10 cm pomiędzy podłożem a elementem.
2.4. Beton i jego składniki
2.4.1. Wymagania dla betonu
Prefabrykaty oraz elementy konstrukcyjne wlotu i wylotu należy wykonać z betonu klasy, co najmniej C25/30.
Fundamenty wlotu i wylotu z betonu klasy C20/25.
Beton musi spełniać wymagania wg PN-EN 206-1:2003:
− nasiąkliwość nie większa niż 5%,
− przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W-8,
− odporność na działanie mrozu - stopień mrozoodporności co najmniej F-150.
Warstwę wyrównawczą pod płytę denną wlotu i wylotu z betonu klasy C8/10.
− nasiąkliwość nie większa niż 5%,
2.4.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-EN 12620 i odpowiadać następującym wymaganiom:
a)
grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skał o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm spełniające
poniższe wymagania:
zawartość pyłów mineralnych
co najwyżej 1%,
zawartość ziaren nieforemnych co najwyżej 20%,
wskaźnik rozkruszenia:
* dla grysów granitowych co najwyżej 16%,
* dla grysów bazaltowych co najwyżej 8%,
nasiąkliwość
co najwyżej 1,2%,
mrozoodporność wg metody bezpośredniej co najwyżej 2%
mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej (wg BN-84/6774-02)
co najwyżej 10%,
zawartość związków siarkico najwyżej 0,1%,
zawartość zanieczyszczeń obcych co najwyżej 0,25%,
zawartość zanieczyszczeń organicznych
nie dająca barwy ciemniejszej niż wzorcowa,
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reaktywność alkaliczna (wg PN-91/B-06714/34)
nie wywołująca zwiększenia wymiarów liniowych ponad
0,1%
dopuszczalna zawartość podziarna co najwyżej 5%,
dopuszczalna zawartość nadziarna co najwyżej 10%,
nie dopuszcza się w grysach grudek gliny
b)
piasek - należy stosować piasek o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego, albo będący mieszanką
piasku rzecznego i kopalnianego płukanego spełniający następujące wymagania:
zawartość pyłów mineralnych
co najwyżej 1,5%,
zawartość związków siarkico najwyżej 0,2%,
zawartość zanieczyszczeń obcych co najwyżej 0,25%,
zawartość zanieczyszczeń organicznych
nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
reaktywność alkaliczna nie wywołująca (wg PN-91/B-06714/34) zwiększenia wymiarów
liniowych
ponad 0,1%,
nie dopuszcza się grudek gliny,
zawartość poszczególnych frakcji powinna wynosić:
* do 0,25 mm - od 14 do19%
* do 0,5 mm - od 33 do 48%
* do 1 mm od 57 do 76%,
z jednoczesnym spełnieniem wymagań dotyczących uziarnienia kruszywa.
Uziarnienie kruszywa - kruszywo powinno składać się z co najmniej 3 frakcji; należy stosować kruszywo o
łącznym uziarnieniu:
na sicie:
0,25- 3 - 8%
0,5
- 7 - 20%
1,0
- 12 - 32%
2,0
- 21 - 42%
4,0
- 36 - 56%
8,0
- 60 - 76%
16,0100%
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem
z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego składowania i poboru.
2.4.3. Cement
Cement do betonu portlandzki zwykły bez dodatków CEM I 42,5 do betonu klasy C25/30 i cement CEM I 32,5
do pozostałych betonów; powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1:2002.
Przechowywanie cementu powinno zabezpieczać przed jego zawilgoceniem.
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość określona
atestem - musi być zatwierdzona przez Inżyniera.
Wymagania ogólne dla cementu do betonowych elementów konstrukcji przepustów zgodnie z normą PN-EN
197-1 :2002.
2.4.4. Woda
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być zgodna z wymaganiami normy PNEN-1008 bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
2.5. Stal zbrojeniowa
Stal zbrojeniowa musi odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. Zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz z
katalogiem „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych” powinna być stosowana stal AIII-N. Nie
dopuszcza się zamiennego użycia innych stali bez zgody Inżyniera.
2.6. Kruszywo do stabilizacji cementem na ławę fundamentową
Do stabilizacji cementem można stosować kruszywa naturalne (piaski, pospółki, żwiry), kruszywa łamane
uzyskiwane w procesie przekruszenia surowca skalnego lub otoczaków, albo mieszankę tych kruszyw.
Kruszywo powinno spełniać wymagania podane w Tablicy 2.
Tablica 2.
Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem.
Lp.
Wyszczególnienie właściwości:
Wymagania
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1.

2.
3.
4.
5.

Zawartość cząstek:
- ziarn pozostających na sicie #2 mm, %, nie mniej niż
30
- ziarn przechodzących przez sito #0,075 mm, %, nie więcej niż
15
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza
niż
wzorcowa
Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż
0,5
Zawartość siarczanów w przeliczeniu na SO3, %, poniżej
1
Wskaźnik piaskowy
20<WP<50

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem, gdy wyniki badań laboratoryjnych są zgodne z
wymaganiami określonymi niniejszą ST.
2.7. Drewno na deskowanie
Drewno na deskowanie, stosowane przy wykonaniu betonowych konstrukcji na miejscu budowy, powinno
odpowiadać wymaganiom norm PN-75/D-96000 i PN-92/D-95017.
2.8. Materiały izolacyjne
Do izolowania przepustów należy stosować materiały wskazane w Dokumentacji Projektowej, posiadające
świadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest producenta.
Zaleca się stosowanie:
− emulsji kationowej wg BN-68/6753-04,
− roztworu asfaltowego do gruntowania wg PN-74/B-24622,
− lepiku asfaltowego na gorąco - bez wypełniaczy, wg PN-58/C-96177
oraz wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie za zgodą Inżyniera.
2.9. Pospółka
Pospółka układana pod płytą denną wlotu i wylotu przepustu powinna spełniać wymagania normy PN-EN
12620.
3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
3.2. Sprzęt do wykonania przepustów
Wykonawca przepustów powinien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących
właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. Sprzęt użytkowany przez Wykonawcę powinien uzyskać
akceptację Inżyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogólne transportu
Ogólne warunki transportu podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów do budowy przepustów
4.2.1. Transport prefabrykatów
Transport prefabrykatów powinien odbywać się w liczbie sztuk nieprzekraczającej dopuszczalnego obciążenia
zastosowanego środka transportu. Układanie elementów na wagonach powinno się odbywać pionowo dla
wszystkich elementów przelotowych. Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno być
symetryczne. Elementy należy układać na podkładach drewnianych o wymiarach przekroju, co najmniej 10 x 5
cm z odstępami pomiędzy elementami umożliwiającymi rozładowanie. Podkłady powinny wystawać poza obręb
elementu, co najmniej 30 cm. Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął
wytrzymałość, co najmniej 0,75 R.
4.2.2. Transport cementu i betonu
Transport cementu powinien odpowiadać wymaganiom BN-88/B-6731-08.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z normą PN-63/B-06251 i może być prowadzony
dowolnymi środkami pod warunkiem, że nie spowoduje on:
− segregacji składników,
− zmian składu mieszanki,
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− zanieczyszczenia mieszanki,
− zmian temperatury więcej niż ± 5oC.
Czas transportu powinien spełniać wymóg zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej
po jej wytworzeniu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót
Ogólne warunki wykonywania robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonanie przepustów powinno być zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w zgodności z katalogiem „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”
5.2. Wykonanie wykopu
Wytyczenie osi przepustów należy wykonać zgodnie z ST D.01.01.01
Wykopy należy wykonać o wymiarach zgodnych z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w zgodności z katalogiem „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”.
Metoda wykonywania robót ziemnych w wykopach pod przepusty powinna być dobrana w zależności od
wielkości robót, głębokości wykopu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. Przy wykonywaniu wykopów
pod przepusty może zajść konieczność czasowego przełożenia koryta cieku, zgodnie z Dokumentacją
Projektową.
Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko
do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana warstwa gruntu o grubości
co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio
przed wykonaniem elementów fundamentu. Dno wykopu należy zagęścić do osiągnięcia wskaźnika
zagęszczenia podłoża > 1,00 (kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12). Wykopy powinny być wykonane w
takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych robót i
szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.
5.3. Wykonanie ławy fundamentowej
Ławę fundamentową należy wykonać z kruszywa stabilizowanego cementem – Rm= 5,0 MPa, o wymiarach
zgodnych z Dokumentacją Projektową oraz z katalogiem „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”.
Dopuszczalne odchyłki dla ławy fundamentowej przepustu wynoszą:
− dla wymiarów w planie ±5cm,
− dla rzędnych wierzchu ławy ±2cm.
Na wlocie i wylocie przepustu pod płytą denną należy ułożyć warstwę pospółki o grubości 25 cm i wymiarach w
planie zgodnie z Dokumentacją Projektową.
5.4. Wykonanie ścianki czołowej przepustu
5.4.1. Wykonanie deskowania i ułożenie betonu
Do wykonania deskowania należy stosować drewno o klasie nie niższej od K 33, pozbawionego wad w postaci
sęków, o grubości nie mniejszej od 18 mm (3/4”), łączone równolegle na wpust lub pióro z uszczelnieniem ok.
za pomocą taśmy metalowej. Deskowanie należy pokryć środkiem adhezyjnym zaakceptowanym przez
Inżyniera.
W przygotowanym deskowaniu należy ułożyć mieszankę betonową i zagęścić z użyciem wibratora
53ogrążanego. Betonowanie powinno być wykonane ze szczególną starannością i może być prowadzone w
temperaturze nie niższej niż +5oC. Zewnętrzne powierzchnie wykonanych ścianek powinny mieć wygląd gładki,
zwarty, jednorodny.
5.4.2. Wykonanie zbrojenia
Zbrojenie powinno być wykonane wg Dokumentacji Projektowej, wymagań niniejszej ST i zgodnie z
postanowieniami PN-63/B-06251. Stal lub zbrojenie należy oczyścić z błota. Niedopuszczalne jest występowanie
rdzy, jak również stosowanie stali zanieczyszczonej tłuszczami i farbami. Pręty muszą być proste – dopuszczalna
wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, a ich wymiary powinny być zgodne z
rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.
Sposób wykonania szkieletu musi zapewniać niezmienność geometryczną szkieletu. Do tego celu zaleca się
łączenie węzłów na przecięciu prętów drutem wiązałkowym wyżarzonym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm
(wiązanie na podwójny krzyż) albo stosować spawanie. Zbrojenie musi zachować dokładne położenie w czasie
betonowania. Należy stosować podkładki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z
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materiałów z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie podkładek z prętów stalowych. Szkielet
zbrojenia powinien być sprawdzony i zatwierdzony przez Inżyniera.
Sprawdzeniu podlegają:
− średnice użytych prętów,
− rozstaw prętów - różnice rozstawu prętów głównych w płytach nie powinny przekraczać 1 cm, a w
innych elementach 0,5 cm,
− rozstaw strzemion nie powinien różnić się od projektowanego o więcej niż ± 2 cm,
− otuliny zewnętrzne utrzymane w granicach wymagań projektowych bez tolerancji ujemnych,
− powiązanie zbrojenia w sposób stabilizujący jego położenie w czasie betonowania i zagęszczania.
5.4.3. Pielęgnacja
Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki, aby zapewnić prawidłową pielęgnację betonu. Bezpośrednio po
zakończeniu betonowania zaleca się pokrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi. Przy
temperaturze otoczenia wyższej od + 5oC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie
minimum 2 razy na dobę). W czasie dojrzewania betonu elementy należy chronić przed uderzeniami i
drganiami.
5.5. Izolacja przepustu
Przed wykonaniem izolacji ścianek w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej powierzchnie
izolowane należy zagruntować przez:
− dwukrotne smarowanie betonu emulsją kationową w przypadku powierzchni wilgotnych,
− roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych.
Zagruntowaną powierzchnię bezpośrednio przed ułożeniem izolacji należy smarować lepikiem bitumicznym na
gorąco.
Izolację tworzy papa asfaltowa.
Gotową izolację należy pokryć warstwą ochronną.
Elementy nie pokryte izolacją, przed zasypaniem gruntem, należy smarować dwukrotnie lepikiem bitumicznym
na gorąco.
5.6. Wykonanie zasypki
Wymiary i sposób formowania zasypki powinny być zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej oraz Katalogu „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych „.
Przy wykonywaniu zasypki należy przestrzegać następujących zasad:
− zasypka powinna być układana równomiernie i równocześnie z obu stron prefabrykatów, warstwami o
grubości 10 cm, zagęszczonymi zgodnie z BN-72/B-8932-01,
− wymagany wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy od 1,0,
− grunt zasypki powinien być niewysadzinowy, należy stosować żwiry, pospółki i piaski co najmniej
średnioziarniste.
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Gdy wilgotność gruntu do
zagęszczania jest mniejsza niż 0,8 wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę należy polewać wodą. Gdy
wilgotność gruntu jest większa niż 1,20 wilgotności optymalnej, grunt należy przesuszyć w sposób naturalny lub
przez dodanie wapna palonego, umożliwić odpływ nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenującej z
gruntu przepuszczalnego lub też ulepszyć dodatkiem wapna hydratyzowanego bądź popiołów lotnych.
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjnie.
Grubość warstw zagęszczanego w nasypie gruntu należy określić doświadczalnie przy próbnym zagęszczaniu
stosowanym sprzętem; orientacyjnie nie powinna ona przekraczać:
− przy zagęszczaniu ręcznym – 15 cm,
− przy zagęszczaniu walcami – 20 cm,
− przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm.
Zagęszczenie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej stałej kontroli laboratoryjnej.
5.7. Umocnienie wylotu przepustu
Umocnienie wylotu przepustu należy wykonać z bruku kamiennego na długości 10m od wylotu.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola betonu
Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach na próbkach sześciennych o boku 150 mm w ilości
jedna próbka na zmianę, nasiąkliwości betonu na próbkach betonu pobranych na stanowisku betonowania i
odporności na działanie mrozu wg PN-88/B-06250. Należy sprawdzić wygląd zewnętrzny w celu stwierdzenia
czy elementy nie mają raków, pęknięć, rys i ciał obcych w betonie. Rysy otwarte, pęknięcia, ciała obce i
odsłonięcia zbrojenia są niedopuszczalne. Dopuszcza się występowanie rys włoskowatych (skurczowe, do 0,1
mm rozwartości):
− poprzeczne – na ¼ długości w 4 miejscach lub 1 rysa na całej długości ściany,
− podłużne – na 1/3 długości w 2 miejscach na jednej ścianie,
− poprzeczne i podłużne krzyżujące – niedopuszczalne oraz skupienie cementu, piasku lub kruszywa w 2
miejscach, o łącznej powierzchni nie większej niż 2% powierzchni.
Odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać:
− w zakresie długości ± 5 mm,
− w zakresie wysokości i szerokości (grubości) ± 5 mm,
− w zakresie odchylenia od prostoliniowości – ponad 0,1% długości,
− w zakresie odchylenia od pionu ściany – ponad 0,2% wysokości,
− w zakresie odchylenia od płaszczyzny na odcinku 3 m – ponad 0,2%.
6.3. Kontrola kruszywa do betonu
Kontrola kruszywa do betonu musi obejmować wszystkie wymagania podane w pkt 2.4.2. niniejszej
specyfikacji.
6.4. Kontrola cementu do betonu
Kontrola cementu do betonu musi obejmować wszystkie cechy wymienione w pkt 2.4.3. niniejszej specyfikacji,
czyli:
− wytrzymałość cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1:2006,
− zawartość grudek nie dających się rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie,
− czas wiązania,
− zmiany objętości.
6.5. Kontrola jakości zbrojenia w betonie
Sprawdzenie średnicy prętów i usytuowania zbrojenia należy przeprowadzić przez pomiar z dokładnością 1 mm.
Stal musi posiadać atest producenta zawierający nazwę wytwórcy, oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215,
numer wytopu lub partii, wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy
wytopowej, masę partii, rodzaj obróbki cieplnej. Stal, która nie ma atestu producenta lub oględziny zewnętrzne
nasuwają wątpliwości co do jej własności, musi być poddana badaniu na koszt Wykonawcy wg PN-91/H04310 polegających na wyznaczeniu wytrzymałości na rozciąganie o granicy plastyczności oraz wydłużenia na 5
próbkach z partii. Jeśli wynik próby jest negatywny, stal zbrojeniowa nie może być użyta do robót.
6.6. Kontrola deskowania
Dopuszcza się następujące odchyłki:
− odchylenie w prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,
− różnice w grubości desek ± 0,2 cm,
− odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,
− miejscowe wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm na odcinku 3 m,
− odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania:
*
-0,2% wysokości, lecz nie więcej niż -0,5 cm,
*
+0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm,
*
-0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż -0,2 cm,
*
+0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż -0,5 cm.
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6.7. Sprawdzenie ławy fundamentowej
Sprawdzeniu podlega:
− rodzaj materiału użytego do wykonania ławy,
− usytuowanie ławy w planie,
− rzędne wysokościowe,
− grubość ławy,
zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową.

6.8. Kontrola prefabrykatów
Należy sprawdzić zgodność z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. Połączenie prefabrykatów powinno być
sprawdzone wizualnie w celu porównania zgodności zmontowanego przepustu z Dokumentacją Projektową.
6.9. Sprawdzenie wykonania nasypów, zasypki i umocnienia wlotu
Sprawdzenie wykonania nasypów i zasypki powinno się odbywać w czasie wykonywania robót ziemnych i po ich
wykonaniu.
Należy sprawdzać zgodność wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w pkt 5.6.
Prawidłowość zagęszczenia nasypów bada się wg BN-72/8932-01.
Umocnienie wlotów sprawdza się wizualnie, czy są zgodne z Dokumentacją Projektową.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) wykonanego przepustu z prefabrykatów wraz ze ściankami czołowymi:
− przepusty o średnicy 100cm pod korona drogi,
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) oczyszczanego przepustu z prefabrykatów wraz ze ściankami czołowymi:
− przepusty o średnicy 40cm pod korona drogi,
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorom.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena 1 m wykonania przepustu z typowych prefabrykowanych żelbetowych obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
− rozbiórkę istniejących ścian wlotu i wylotu przepustu,
− rozbiórkę istniejącą część przepustu będącą w złym stanie technicznym,
− wykonanie wykopu zgodnie z wymaganiami, wraz z odwodnieniem,
− zakup, dostarczenie materiałów,
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcyjnych,
− wykonanie ław fundamentowych i ich pielęgnację,
− wykonanie deskowania fundamentu i ścianek wlotu i wylotu,
− wykonanie zbrojenia i betonowanie,
− montaż konstrukcji przepustu wraz ze ściankami czołowymi,
− rozebranie deskowania,
− wykonanie izolacji przepustu,
− wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami,
− umocnienie wlotów i wylotów ,
− uporządkowanie terenu,
− wykonanie badań i pomiarów.

10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.

PN-EN 196-1:2006
Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości
PN-EN 206-1:2003
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
PN-76/B-06714/12
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
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6. PN-78/B-06714/34
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
7. PN-74/B-24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
8. PN-EN 197-1:2002
Cement. Skład, Wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku
9. PN-EN-1008:2004
Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
10. PN-58/C-96177
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
11. PN-92/D-95017
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
12. PN-75/D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
13. PN-82/H-93215
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
14. PN-85/S-10030
Obiekty mostowe. Obciążenia.
15. PN-91/S-10042
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
16. BN-74/9191-03
Urządzenia wodno-melioracyjne. Bruki z kamienia naturalnego. Wymagania i
badania.
17. BN-72/8932-01
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
10.2. Inne dokumenty
18.

Katalog „Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych” - Transprojekt-Warszawa, 2007 r.
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w
ramach Budowy chodnika w msc. Dąbrowica, gm. Poświętne. Droga powiatowa Nr 4351W.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod nową konstrukcję nawierzchni.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,
• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. 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
Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 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 być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.
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
zaakceptowany przez Inżyniera.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez
Inżyniera.
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.
5.4. 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 Inżyniera,
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 równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik
zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is dla:
Strefa korpusu
Ruch mniejszy
od ciężkiego
Górna warstwa o grubości 20 cm
1,00
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoża
0,97
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%.
5.5. Utrzymanie koryta oraz 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 Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy można przystąpić 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 D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2.
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża
Lp.
Wyszczególnienie badań
Minimalna częstotliwość
i pomiarów
badań i pomiarów
1
Szerokość koryta
10 razy na 1 km
2
Równość podłużna
co 20 m na każdym pasie ruchu
3
Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
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Lp.

Wyszczególnienie badań
Minimalna częstotliwość
i pomiarów
badań i pomiarów
*)
4
Spadki poprzeczne
10 razy na 1 km
5
Rzędne wysokościowe
co 100 m
6
Ukształtowanie osi w planie *)
co 100 m
7
Zagęszczenie, wilgotność gruntu w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż
podłoża
raz na 600 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm i -5 cm.
6.2.3. 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.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być 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 przekraczać +1 cm, -2 cm.
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien
być mniejszy od podanego w tablicy 1.
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/893102 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 -4% do + 2%.
6.3. 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.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład,
− profilowanie dna koryta lub podłoża,
− zagęszczenie,
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− utrzymanie koryta lub podłoża,
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2.
PN-/B-06714-17
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
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
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D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie związanych z Budową
chodnika w msc. Dąbrowica, gm. Poświętne. Droga powiatowa Nr 4351W.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudowy, podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2. Wyklucza się stosowanie kruszyw pochodzenia wapiennego i dolomitów.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w ST
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów:
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
2.3. Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji
mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę),
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.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Ponadto kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa łamane
Lp. Wyszczególnienie
Badania
Właściwości
Podbudowa
według
zasadnicza
pomocnicza
1
Zawartość ziarn mniejszych niż
od 2 do 10
od 2 do 12
PN-B-06714 -15
0,075 mm, % (m/m)
2
Zawartość nadziarna, % (m/m),
5
10
PN-B-06714 -15
nie więcej niż
3
Zawartość ziarn nieforemnych
35
40
PN-B-06714 -16
%(m/m), nie więcej niż
4
Zawartość
zanieczyszczeń
PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie więcej
1
1
niż
5
Wskaźnik piaskowy po pięciood 30 do 70
od 30 do 70
BN-64/8931 -01
krotnym zagęszczeniu metodą I
lub II wg PN-B-04481, %
6
Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej
liczbie obrotów, nie więcej niż
35
50
PN-B-06714 -42
b) ścieralność częściowa po 1/5
pełnej liczby obrotów w stosunku
30
35
do ścieralności po pełnej liczbie
obrotów, nie więcej niż
7
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej
3
5
PN-B-06714 -18
niż
8
Mrozoodporność, ubytek masy
PN-B-06714 -19
po 25 cyklach zamraża5
10
nia, %(m/m), nie więcej niż
9
Rozpad krzemianowy i żelaPN-B-06714 -37
zawy łącznie, % (m/m), nie więcej
PN-B-06714 -39
niż
10 Zawartość związków siarki w
PN-B-06714 -28
przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie
1
1
więcej niż
11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki
PN-S-06102
kruszywa, %, nie mniejszy niż:
60
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00
120
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03
*)
Za ziarno łamane należy uznać ziarno o wszystkich płaszczyznach przełamanych i szorstkich.
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą
Na warstwę odsączającą stosuje się:
- piasek wg PN-B-11113
2.3.4. Materiały do ulepszenia właściwości kruszyw
Do ulepszenia właściwości kruszyw stosuje się:
- cement portlandzki wg PN-B-19701
Ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102.
2.3.5. Woda
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Należy stosować wodę wg PN-B-32250.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno
dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D-04.01.01 „Koryto wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

D 15
d 85 ≤ 5
(1)
w którym:
D15 wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach.
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek
gruntu, wyznacza się z warunku:

d 50
O 90 ≤ 1,2

(2)
w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,
O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta
geowłókniny.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny
sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia
robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób,
aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej
warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej
warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od
optymalnej o 4% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 2% jej wartości,
mieszankę należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.
5.5. Odcinek próbny
Niniejsza specyfikacja nie przewiduje wykonania odcinka próbnego
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 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 wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Częstotliwość badań
Minimalna liczba Maksymalna
Lp.
Wyszczególnienie badań
badań
na powierzchnia
dziennej działce podbudowy przyroboczej
padająca
na
jedno
badanie
(m2)
1
Uziarnienie mieszanki
2
600
2
Wilgotność mieszanki
3
Zagęszczenie warstwy
10 próbek
na 10000 m2
4
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2
dla każdej partii kruszywa i przy
każdej zmianie kruszywa
6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy
pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na
bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.3.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją -4% - +2%.
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17.
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy
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Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Kontrolę zagęszczenia podbudowy należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych wg BN-64/8931-02,
stosując płytę 700 cm2 (Ø30 cm). Wynik modułu należy obliczać w zakresie obciążeń jednostkowych 0,25-0,35
MPa, doprowadzając obciążenie końcowe do 0,55 MPa. W obliczeniach modułu należy zastosować mnożnik 3/4
, zgodnie z normą PN-S-02205:1998”.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.
E2
E 1 ≤ 2,2

6.3.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności
Inżyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy
3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość pomiarów
1
Szerokość podbudowy
10 razy na 1 km
2
Równość podłużna
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na
każdym pasie ruchu
3
Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
)
4
Spadki poprzeczne*
10 razy na 1 km
5
Rzędne wysokościowe
co 100 m
6
Ukształtowanie osi w planie*)
co 100 m
7
Grubość podbudowy
Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2
8
Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m
- ugięcie sprężyste
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.4.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy
wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
6.4.3. Równość podbudowy
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
z tolerancją ± 0,5 %.
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5
cm.
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8. Nośność podbudowy
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy
Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
Minimalny moduł odkształcenia
z kruszywa o
Maksymalne ugięcie sprężyste pod
mierzony płytą o średnicy 30 cm,
Wskaźnik
wskaźniku wnoś
kołem, mm
MPa
zagęszczenia IS
nie mniejszym
nie
od pierwszego
od drugiego
niż, %
40 kN
50 kN
mniejszy niż
obciążenia E1
obciążenia E2
80
1,0
1,25
1,40
80
140
120
1,03
1,10
1,20
100
180
Z uwagi na możliwość odśnieżania mechanicznego wszystkie wymagania dotyczące podbudowy
powinny być spełnione dla wszystkich wykonywanych podbudów, w tym jezdni, zjazdów, opasek, chodników i
ścieżek rowerowych.
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę
przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne
zagęszczenie.
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach,
wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i
ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w ST:
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D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
PN-B-04481
2.
PN-B-06714-12
3.
PN-B-06714-15
4.
PN-B-06714-16
5.
PN-B-06714-17
6.
PN-B-06714-18
7.
PN-B-06714-19
8.

PN-B-06714-26

9.
10.
11.
12.
13.

PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

14.

PN-B-11111

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-EN 197-1:2002
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego
Popioły lotne
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
Roboty ziemne. Wymagania i badania.

28.
BN-68/8931-04
29.
BN-70/8931-06
30.
BN-77/8931-12
31.
PN-S-02205
10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
32. ST nr D.04.04.00÷04.04.03/1998 pt. „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.
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D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamiennej w ramach Budowy chodnika w msc. Dąbrowica,
gm. Poświętne. Droga powiatowa Nr 4351W.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 9/11.
Niniejsza ST dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kostki
kamiennej granitowej o wymiarach:
- 9/11dla konstrukcji KN3 (zatoka autobusowa) dla kategorii ruchu KR4 na podsypce cementowo-piaskowej o
gr. 5cm,
- 14/16 jako wybrukowania na łukach, układana na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1. Klasyfikacja
Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej
wg PN-S-06100 oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026
Należy zastosować kostkę kamienną nieregularną o wymiarach 9-11 oraz o wymiarach 14/16.
2.2.2. Wymagania
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i przeobrażone. Wymagane
cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej
Lp.
Cechy fizyczne
Klasa
Badania
i wytrzymałościowe
I
według
1 Wytrzymałość na ściskanie w stanie
160
PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niż
[3]
2 Ścieralność na tarczy Boehmego,
0,2
PN-B-04111
w centymetrach, nie więcej niż
[4]
3 Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość),
12
PN-B-04115
liczba uderzeń, nie mniej niż
[5]
4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niż
0,5
PN-B-04101 [1]
5 Odporność na zamrażanie
nie bada
PN-B-04102 [2]
się
2.2.5. Kształt i wymiary kostki nieregularnej
Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliżony do prostopadłościanu. Kształt kostki nieregularnej
przedstawia rysunek 3.
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Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej
Wymagania dotyczące wymiarów kostki
nieregularnej przedstawia
tablica 4.
Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroża powierzchni górnej kostki o głębokości nie większej niż 0,6 cm.
Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki
Wielkość
Dopuszczalne odchyłki dla
Wyszczególnienie
(cm)
gatunku
5
6
8
10
1
2
3
Wymiar a
5
6
8
10
± 1,0
± 1,0
± 1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do górnej (czoła), w cm,
0,7
0,6
0,5
nie mniejszy niż
Nierówności powierzchni górnej
± 0,4
± 0,6
± 0,8
(czoła),w cm, nie większe niż
Wypukłość powierzchni bocznej,
0,6
0,6
0,8
w cm, nie większa niż
Odchyłki od kąta prostego
±6
±8
±10
krawędzi powierzchni górnej
(czoła), w stopniach, nie większe
niż
Odchylenie od równoległości
±6
±8
±10
płaszczyzny powierzchni dolnej w
stosunku do górnej, w stopniach,
nie większe niż
2.3. Cement
Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadający wymaganiom PN-EN197-1 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13].
2.4. Kruszywo
Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712
[7].
Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.
Zawartość pyłów w kruszywie na podsypkę cementowo-żwirową i do zaprawy cementowo-piaskowej
nie może przekraczać 3%, a na podsypkę żwirową - 8%.
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy frakcji).
Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].
2.5. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadać wymaganiom
PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”.
Badania wody należy wykonywać:
− w przypadku nowego źródła poboru wody,
− w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, zapachu, barwy.
2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej
powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty
technicznej.
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
− ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
− wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kostek kamiennych
Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek regularnych i rzędowych
powinno być wykonywane bez rzucania. Przy użyciu przenośników taśmowych, kostki regularne i rzędowe
powinny być podawane i odbierane ręcznie. Kostkę nieregularną można składować w pryzmach. Wysokość
stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m.
4.2.2. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach zabezpieczających je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy
Podbudowę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową i odrębną ST.
5.3. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje się krawężniki betonowe. Rodzaj obramowania
nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami Inżyniera.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01
„Krawężniki betonowe”.
5.4. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej zastosować należy podsypkę cementowo-piaskową.
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub wskazaniami
Inżyniera.
Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 niniejszej ST oraz z
PN-S-96026 [12].
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i SST.
Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej powinien wynosić od 0,20 do
0,25, a wytrzymałość na ściskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1. Układanie kostki nieregularnej
Kostkę można układać w różne desenie:
− deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi do osi drogi,
− deseń rzędowy ukośny, który otrzymuje się przez układanie kostki rzędami pod kątem 45o do osi drogi,
− deseń w jodełkę, który otrzymuje się przez układanie kostki pod kątem 45o w przeciwne strony na każdej
połowie jezdni,
− deseń łukowy, który otrzymuje się przez układanie kostki w kształcie łuku lub innych krzywych.
Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do wielkości kostki.
Przy różnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia łukowego, który poza tym nie wymaga
przycinania kostek przy krawężnikach.
Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w sąsiednich rzędach
powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki.
Kostka użyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego rodzaju skał. Dla
rozgraniczenia kierunków ruchu na jezdni, powinien być ułożony pas podłużny z jednego lub dwóch rzędów
kostek o odmiennym kolorze.
5.5.2. Szczeliny dylatacyjne
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Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej
w odległości od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w których występuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywności podłoża.
Przy układaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-żwirowej z
zalaniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej należy wykonywać nad
szczelinami podbudowy. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 8 do 12 mm.
5.5.3. Warunki przystąpienia do robót
Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej można układać bez środków ochronnych przed mrozem,
jeżeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyższa. Nie należy układać kostki w temperaturze 0oC lub niższej.
Jeżeli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki,
kostkę należy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. Świeżo wykonaną
nawierzchnię na podsypce cementowo-żwirowej należy chronić w sposób podany w PN-B-06251 [6].
5.5.5. Ubijanie kostki
Sposób ubijania kostki powinien by. dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiału do wypełnienia spoin.
Kostka na podsypce żwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy ubijać
dwukrotnie.
Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować obniżenie kostek do wymaganej
niwelety.
Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową.
Zamiast
drugiego ubijania można stosować wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne.
5.5.6. Wypełnienie spoin
Zaprawę cementowo-piaskową można stosować przy nawierzchniach z kostki każdego typu układanej
na podsypce cementowo-żwirowej. Bitumiczną masę zalewową należy stosować przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej układanej na podsypce bitumiczno-żwirowej, żwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin
piaskiem można stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce żwirowej lub
piaskowej.
Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z zachowaniem
następujących wymagań:
− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5,
− cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4,
− wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa,
− przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą z dodatkiem 1%
cementu w stosunku objętościowym,
− głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około
5 cm,
− zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostką.
Wypełnienie spoin masą zalewową powinno być wykonane z zachowaniem następujących wymagań:
− masa zalewowa powinna odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.7,
− spoiny przed zalaniem masą zalewową powinny być suche i dokładnie oczyszczone na głębokość około 5 cm,
− bezpośrednio przed zalaniem masa powinna być podgrzana do temperatury od 150 do 180oC,
− masa powinna dokładnie wypełniać spoiny i wykazywać dobrą przyczepność do kostek.
Wypełnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno być wykonane z zachowaniem następujących
wymagań:
− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5,
− w czasie zamulania piasek powinien być obficie polewany wodą, aby wypełnił całkowicie spoiny.
5.6. Pielęgnacja nawierzchni
Sposób pielęgnacji nawierzchni zależy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą cementowo-piaskową polega
na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres
jednej doby. Następnie nawierzchnię należy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7
dni. Po upływie od 2 do 3 tygodni - w zależności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię należy oczyścić
dokładnie z piasku i można oddać do ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
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Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].
Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych odchyłek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.
Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymałościowych podanych w tablicy 1.
W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki.
Z partii przeznaczonej do badań należy pobrać w sposób losowy próbkę składającą się z kostek
drogowych w liczbie:
− do badania zwykłego: 40 sztuk,
− do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.
Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym sprawdzaniu zgodności partii z wymaganiami
normy, badanie pełne przeprowadza się na żądanie odbiorcy.
W badaniu zwykłym partię kostki należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań równa lub mniejsza od 4.
W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa od 4, całą partię
należy uznać za niezgodną z wymaganiami.
W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, należy uznać za
zgodną z wymaganiami normy, jeżeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik dodatni. Jeżeli chociaż jedno ze
sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami.
Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych,
powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla odpowiednich
materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją projektową oraz z
wymaganiami określonymi w p. 5.4.
6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki
Badanie prawidłowości układania kostki polega na:
− zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6,
− zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5,
− sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3.
Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni i
określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka o
masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno być
dostrzegane.
6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin
Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami zawartymi w p.
5.5.6.
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na
każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około
10 cm i zmierzenie głębokości
wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - również przez
sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Równość
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [18].
Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1 cm i -2 cm.
6.4.4. Ukształtowanie osi
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5
cm.
6.4.5. Szerokość nawierzchni
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Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.6. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych
przedstawiono w tablicy 5.
Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni
Lp.
Wyszczególnienie badań
Minimalna częstotliwość
i pomiarów
badań i pomiarów
1 Spadki poprzeczne
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
2 Rzędne wysokościowe
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
3 Ukształtowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety
4 Szerokość nawierzchni
10 razy na 1 km
5 Grubość podsypki
10 razy na 1 km
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Roboty związane z wykonaniem podsypki należą do robót ulegających zakryciu. Zasady ich odbioru są
określone w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.2.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiałów,
− wykonanie podsypki,
− ułożenie i ubicie kostki,
− wypełnienie spoin,
− pielęgnację nawierzchni,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04101
Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą
2. PN-B-04102
Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią
3. PN-B-04110
Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie
4. PN-B-04111
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy
Boehmego
5. PN-B-04115
Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na
uderzenie (zwięzłości)
6. PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
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7.
8.
9.

PN-B-06712
PN-B-11100
PN-EN197-1

10.
11.

PN-B-32250
PN-S-06100

12.

PN-S-96026

13.
14.
15.

BN-69/6731-08
BN-74/6771-04
BN-66/6775-01

Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Materiały kamienne. Kostka drogowa
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
Warunki techniczne
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe

16.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania
i badania
17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
18. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.
10.2. Inne dokumenty
19. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r.
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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej związanych z Budową chodnika w
msc. Dąbrowica, gm. Poświętne. Droga powiatowa Nr 4351W.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmują:
− Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 o grub. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem - (zjazdy indywidualne)
− Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 o grub. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem - (zjazdy publiczne)
− Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm czarnej, układane na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 o grub. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem - (2 rzędy kostki rozdzielające zjazdy, miejsca postojowe)
− Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cm czarnej, układane na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 o grub. 5cm, spoiny wypełnione piaskiem - (3 rzędy kostki, opaska drogowa)
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
wklęśnięcia nie powinny przekraczać:
- 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm,
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.
Kolory kostek: szary, czerwony, czarny.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż 60 MPa.
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Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosić
nie więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B06250 [2].
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca,
jeżeli:
- próbka nie wykazuje pęknięć,
- strata masy nie przekracza 5%,
obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie jest
większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić
nie więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Cement stosowany do produkcji kostki powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1 [4].
Transport i przechowywanie cementu powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających go przed
zawilgoceniem lub zanieczyszczeniem. Cement workowany należy przechowywać w stosach pod wiatą,
zabezpieczony folią przed wpływem opadów atmosferycznych i odseparowany od podłoża (np. na palecie).
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z
receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą
odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
2.4 Materiał na podsypkę
Cement stosowany do podsypki powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający
wymaganiom PN-EN-197-1 [4]. Piasek naturalny wg PN-EN-13242.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
− betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
− ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
− wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu ręcznym.
4. TRANSPORT
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w
folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na
podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w
ST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
być zgodny z dokumentacją projektową.
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] zgodne z dokumentacją projektową i odrębną ST.
5.5. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej należy stosować podsypkę cementowo-piaskową o
stosunku cementu do piasku 1:4.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm.
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm.
Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań podanych
w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednią specyfikacją techniczną.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega
na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ± 1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt
6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nie
rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
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-

przygotowanie podłoża,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.
Zasady ich odbioru są określone w D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
- zakup i dostarczenie materiałów,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- ułożenie i ubicie kostki,
- wypełnienie spoin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.
PN-B-04111
2.
PN-B-06250
3.
PN-B-06712
4.
PN-EN-197-1
5.
PN-B-32250
6.
BN-80/6775-03/04
7.
8.

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
Beton zwykły
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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D-06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z Budową chodnika w msc. Dąbrowica, gm. Poświętne. Droga powiatowa Nr 4351W.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z trwałym
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowów i ścieków następującymi sposobami:
• humusowaniem, obsianiem, grubość ziemi urodzajnej wynosi 10cm;
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Darnina - płat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności
trawiastej.
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w sposób
trwały związała się z podłożem systemem korzeniowym. Darniowanie kożuchowe wykonuje się na płask,
pasami poziomymi, układanymi w rzędach równoległych z przewiązaniem szczelin pomiędzy poszczególnymi
płatami. Darniowanie w kratę (krzyżowe) wykonuje się w postaci pasów darniny układanych pod kątem 45o,
ograniczających powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,0 m, które wypełnia się ziemią roślinną i zasiewa
trawą.
1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.
1.4.5. 1.4.5. Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej,
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogęszczeniem.
1.4.6. 1.4.6. Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.
1.4.7. 1.4.7. Hydroobsiew - proces obejmujący nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewnych, środków
użyźniających i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocnienia biologicznego powierzchni gruntu.
1.4.8. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub obrobiony w kształcie nieregularnym i
zaokrąglonych krawędziach.
1.4.9. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub ścieku.
1.4.10. Biowłóknina - mata z włókna bawełnianego lub bawełnopodobnego, wykonana techniką włókninową z
równomiernie rozmieszczonymi w czasie produkcji nasionami traw i roślin motylkowatych, służąca do
umacniania i zadarniania powierzchni.
1.4.11. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiały, wytworzone techniką tkacką,
dziewiarską lub włókninową, w tym geotkaniny i geowłókniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (płaskie
struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnętrznie połączonych elementów), geomembrany (folie z
polimerów syntetycznych), geokompozyty (materiały złożone z różnych wyrobów geotekstylnych),
geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (płaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie
większymi niż elementy składowe, z oczkami połączonymi węzłami), geomaty z siatki (siatki ze strukturą
przestrzenną), geosiatki komórkowe (z taśm tworzących przestrzenną strukturę zbliżoną do plastra miodu).
1.4.12. Mulczowanie - naniesienie na powierzchnię gruntu ściółki (np. sieczki, stróżyn, trocin, torfu) z
lepiszczem w celu ochrony przed wysychaniem i erozją.
1.4.13. Hydromulczowanie - sposób hydromechanicznego nanoszenia mieszaniny (o podobnych parametrach
jak używanych do hydroobsiewu), w składzie której nie ma nasion traw i roślin motylkowatych.
1.4.14. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna - warstwa na powierzchni skarp, wykonana z płynnych osadów
ściekowych, emulsji bitumicznych lub lateksowych, biowłókniny i geosyntetyków, doraźnie zabezpieczająca
przed erozją powierzchniową do czasu przejęcia tej funkcji przez okrywę roślinną.
1.4.15. Ramka Webera - ramka o boku 50 cm, podzielona drutem lub żyłką na 100 kwadratów, każdy o
powierzchni 25 cm2, do określania procentowego udziału gatunków roślin, po obsianiu.
1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i ścieków objętymi niniejszą ST są:
- ziemia urodzajna,
- nasiona traw oraz roślin motylkowatych,
- brukowiec 9-11 cm.
2.3. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna
być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.
W przypadkach wątpliwych Inżynier może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia
urodzajna odpowiada następującym kryteriom:
a) optymalny skład granulometryczny:
- - frakcja ilasta (d < 0,002 mm)
12 - 18%,
- - frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)
20 - 30%,
- - frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)
45 - 70%,
> 20 mg/m2,
b) zawartość fosforu (P2O5)
c) zawartość potasu (K2O)
> 30 mg/m2,
d) kwasowość pH
≥ 5,5.
2.4. Nasiona traw
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B12074:1998 [4].
2.5. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11104:1960 [1].
2.6. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.7. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne
z wymaganiami PN-B-14501:1990 [6].
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- płyt ubijających,
- cysterny z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania (miejsc niedostępnych).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport nasion traw
Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zawilgoceniem.
4.2.2. Transport brukowca
Brukowiec można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
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5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu,
w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy.
W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy
wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30o do 45o o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m.
Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub
mechaniczne.
5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawą
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i roślin motylkowatych
polega na:
a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ściekowymi za pomocą osprzętu agrouprawowego,
aby uzyskać zawartość części organicznych warstwy co najmniej 1%,
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18
g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz
pochylenia skarp),
c) naniesieniu na obsianą powierzchnię tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (patrz pkt 5.4) metodą
mulczowania lub hydromulczowania.
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.
5.4. Brukowanie
Umocnienie brukowcem stosuje się w celu zabezpieczenia przed silnym działaniem strumieni
przepływającej wody.
5.4.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod brukowiec należy przygotować zgodnie z PN-S-02205:1998 [10].
5.4.2. Podkład
Przy umocnieniu rowów należy ułożyć warstwę podsypki cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i
grubości od 3 cm do 5 cm.
5.4.3. Układanie brukowca
Brukowiec należy układać na przygotowanym podkładzie wg pktu 5.6.2. Brukowiec układa się „pod
sznur” naciągnięty na palikach na wysokość od 2 cm do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Należy w
pierwszej kolejności, po linii obwodu umocnienia, ułożyć brukowce największe. Brukowiec należy układać tak,
aby szczeliny między sąsiednimi warstwami mijały się i nie przekraczały 3 cm, a największy wymiar brukowca
był skierowany w podkład.
W przypadku układania brukowca na podsypce cementowo-piaskowej rozłożonej, szczeliny należy
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2. W okresie wiązania zaprawy cementowo-piaskowej
powierzchnię bruku należy osłonić matami lub warstwą piasku i utrzymywać w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien
przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
6.3. Kontrola jakości brukowania
Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym
samym brukowcem. Ścisłość ułożenia uważa się za dostateczną, jeśli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej
powierzchni zostanie nie więcej niż 4% powierzchni niezabrukowanej.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez humusowanie, obsianie, brukowanie
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie i obsianie obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− dostarczenie i wbudowanie materiałów,
− pielęgnacja powierzchni obsianej trawą,
− uporządkowanie terenu,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowów przez brukowanie obejmuje:
− roboty pomiarowe i przygotowawcze,
− dostarczenie i wbudowanie materiałów,
− ew. pielęgnacja spoin,
− uporządkowanie terenu,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11104:1960
Materiały kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
3. PN-B-11113:1996
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
4. PN-B-12074:1998
Urządzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowłókniną. Wymagania i badania przy odbiorze
5. PN-B-12099:1997
Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań
6. PN-B-14501:1990
Zaprawy budowlane zwykłe
7. PN-B-19701:1997
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
8. PN-P-85012:1992
Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych
9. PN-R-65023:1999
Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
10. PN-S-02205:1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
11. PN-S-96035:1997
Drogi samochodowe. Popioły lotne
12. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
13. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe
10.2. Inne materiały
14. 14. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
15. 15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60,
IBDiM, Warszawa, 1999.
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D.06.04.01 OCZYSZCZENIE ROWÓW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z oczyszczeniem rowów i ścieków w ramach Budowy chodnika w msc. Dąbrowica, gm. Poświętne.
Droga powiatowa Nr 4351W.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót
wymienionych w pkt.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z profilowaniem i oczyszczeniem i
odtworzeniem rowów przydrożnych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne"
l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST oraz z zaleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D00.00.00. „Wymagania ogólne"
2. MATERIAŁY
Materiały nie występują
3. SPRZĘT
Sprzęt przeznaczony do wykonania robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych
zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Urobek uzyskany podczas oczyszczania rowów odwozić należy środkami transportu kołowego. Przy ruchu po
drogach
publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady wykonania robót
Zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy i krzaków w obrębie
rowu.
5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PNS-02204 [1]:
-dla rowu przydrożnego w kształcie:
a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość od 0,30 m do
1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;
b) trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 1,50 m liczona jako różnica poziomów
dna i niższej krawędzi górnej rowu;
c) opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne wyokrąglone łukami
kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do
1:10, głębokość od 0,30 m do 0,50 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu;
-dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:3,
głębokość co najmniej 0,50m. Rów ten powinien być oddalony co najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy
drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach.
-dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, głębokość minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmniej 10,0 m.
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Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych sytuacjach na
odcinkach
nie przekraczających 200 m - 0,1%.
Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
-w gruntach piaszczystych - 1,5%,
-w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
-w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
-w gruntach skalistych - 10,0%;
b) przy umocnionych skarpach i dnie
-matą trawiastą - 2,0%,
- darniną - 3,0%,
- faszyną - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie jakości robót polega na:
- ocenie wizualnej kompletności robót
- spadki podłużne rowu, dopuszczalna odchyłka wynosi ± 0,5% spadku, sprawdzane raz na 100 m
- szerokość i głębokość rowu, dopuszczalne odchyłki wynoszą ± 5 cm, sprawdzane co 100 m
- powierzchnię skarp, prześwit pomiędzy skarpą a szablonem nie powinien przekraczać 3 cm, sprawdzane co
100 m
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest metr bieżący oczyszczonego rowu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność należy przyjmować na podstawie cen jednostkowych zgodnie z obmiarem po odbiorze robót. Cena
wykonania robót za
metr oczyszczonego rowu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- oczyszczenie, pogłębienie i wyprofilowanie dna rowu oraz skarp,
- ścięcie traw i wycinka krzaków,
- odwiezienie wydobytego materiału,
- prace pomiarowe i kontrolne,
- oznakowanie robót
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych związanych z Budową chodnika w msc. Dąbrowica,
gm. Poświętne. Droga powiatowa Nr 4351W.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
krawężników betonowych:
• krawężników ulicznych 100 x 30 x 15 na ławie betonowej z oporem
• krawężników najazdowych 100 x 15 x 22 na ławie betonowej z oporem
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
− krawężniki betonowe, (uliczne, najazdowe)
− piasek na podsypkę i do zapraw,
− cement do podsypki i zapraw,
− woda,
− materiały do wykonania ławy pod krawężniki.
2.3. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne
Należy zastosować krawężniki z betonu C25/30.
2.3.1. Kształt i wymiary
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.
a) krawężnik uliczny:

b) krawężnik najazdowy:
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Rys. 1. Wymiarowanie krawężników
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych
Wymiary krawężników, cm
h
c
d
min. 3
min. 11
uliczny (20x30)
100
15
30
max. 5
max. 14
najazdowy (15x22)
100
15
22
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych
Rodzaj wymiaru
Dopuszczalna odchyłka, mm
Gatunek 1
l
±8
b, h
±3
Rodzaj krawężnika

l

b

r
1,0
40

Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [17] w sposób przedstawiony
w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [17] do stosowania w
warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu
Lp.
Cecha
Załącznik
Wymagania
1
Kształt i wymiary
Wartości
dopuszczalnych
Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm
odchyłek od wymiarów
Inne wymiary z wyjątkiem promienia:
1.1
C
nominalnych,
z
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm,
dokładnością do milimetra
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm
Dopuszczalne odchyłki od
płaskości i prostoliniowości,
dla długości pomiarowej
1.2 300 mm
C
± 1,5 mm
400 mm
± 2,0 mm
500 mm
± 2,5 mm
800 mm
± 4,0 mm
2
Właściwości fizyczne i mechaniczne
Odporność na zamrażanie/
Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy
2.1 rozmrażanie z udziałem soli
D
czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
odladzających
Wytrzymałość na zginanie
Klasa
Charakterystyczna
Każdy pojedynczy
wytrz.
wytrzymałość, MPa
wynik, MPa
2.2
F
1
3,5
> 2,8

2.3

2.4

Trwałość ze względu na
wytrzymałość

Odporność na ścieranie

F

GiH

Krawężniki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są
normalnej konserwacji
Odporność przy pomiarze na tarczy
Klasa
odporności

szerokiej
ściernej, wg zał.
G
normy
–
badanie
podstawowe

Böhmego,
wg zał. H normy – badanie
alternatywne
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1

Nie określa się

Nie określa się

jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana i/lub
polerowana – zadawalająca odporność,
jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej
wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym
Odporność na poślizg/
2.5
I
przyrządem do badania tarcia),
poślizgnięcie
trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w normalnych
warunkach użytkowania krawężnika jest zada-walająca przez
cały okres użytkowania, pod warunkiem właściwego
utrzymywania i gdy na znacznej części nie zostało odsłonięte
kruszywo podlegające intensywnemu polerowaniu.
3
Aspekty wizualne
powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków,
nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach
3.1 Wygląd
J
dwuwarstwowych
ewentualne wykwity nie są uważane za istotne
krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent
powinien określić rodzaj tekstury,
tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi
3.2 Tekstura
J
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę,
różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we właściwości surowców i warunków twardnienia,
nie są uważane za istotne
barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element,
zabarwienie powinno być porównane z próbkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
3.3 Zabarwienie
J
odbiorcę,
różnice
w
jednolitości
zabarwienia,
spowodowane
nieuniknionymi zmianami właściwości surowców lub
warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne
W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np.
przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec
krawężników należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340 [17].
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [11], nie
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych
Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń
Rodzaj wad i uszkodzeń
Gatunek 1
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
2
Szczerby
ograniczających powierzchnie górne
niedopuszczalne
i uszkodzenia
(ścieralne), mm
ograniczających pozostałe powierzchnie:
krawędzi i naroży
- liczba max
2
- długość, mm, max
20
- głębokość, mm, max
6
2.3.3. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
2.3.4. Beton i jego składniki
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2.3.4.1. Beton do produkcji krawężników
Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206-1, klasy C 25/30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
− nasiąkliwością, poniżej 6%, zgodnie z normą PN-EN 1340
− mrozoodpornością przy stopniu mrozoodporności F150 zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
2.3.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg
PN-EN-197-1 [8]. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [9].
2.3.4.3. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620 o własnościach
odpowiadających marce wg PN-B-06712 równej lub wyższej zastosowanej klasy betonu.
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.3.4.4. Woda
Krawężniki powinny być produkowane trzy użyciu wody pitnej wodociągowej, która nie wymaga badań.
Dopuszcza się użycie naturalnej wody powierzchniowej i ze źródeł podziemnych, jeżeli:
− spełnia wymagania PN-EN 1008:2004,
2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1 [8].
Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN-1008 [7].
2.5. Materiały na ławy
Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton C12/15, wg PN-EN 206-1 lub PN-B-06250 [2], którego
składniki powinny odpowiadać wymaganiom:
2.5.1. Beton
− mrozoodpornością przy stopniu mrozoodporności F50 zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
2.5.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg
PN-EN-197-1 [8].
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [9].
2.5.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620 o własnościach odpowiadających marce wg PN-B06712 równej lub wyższej zastosowanej klasy betonu.
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.5.4. Woda
Do betonu należy użyć wody pitnej, wodociągowej. Woda ta nie wymaga badań, o których mowa w normie PNEN 1008:2004
Dopuszcza się użycie naturalnej wody powierzchniowej i ze źródeł podziemnych, jeżeli:
− spełnia wymagania PN-EN 1008:2004,
2.6. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN74/6771-04 [10] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport krawężników
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu,
a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej
warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się
w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [3].
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić, co najmniej 0,97 według
normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie ław
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [12].
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio
w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione
bitumiczną masą zalewową.
Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą
zalewową. Przed zalaniem należy podgrzać masę zalewową do temperatury 150 - 170° C.
5.4. Ustawienie krawężników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm.
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem,
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [12].
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z cementowo-piaskowej o grubości 5
cm po zagęszczeniu.
5.4.3. Wypełnianie spoin
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej.
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania krawężników
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostałych materiałów
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę
Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.
α) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynoszą:
− dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,
− dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.
β) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy,
trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
χ) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać ± 2 cm na każde 100 m
wykonanej ławy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde
100 m ustawionego krawężnika,
dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi
± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,
równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą
nie może przekraczać 1 cm,
dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 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.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie koryta pod ławę,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki.
8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór
jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. SST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego (ulicznego, najazdowego) obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− zakup, dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
− koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
− wykonanie koryta pod ławę,
− ew. wykonanie szalunku,
− wykonanie ławy,
− wykonanie podsypki,
− ustawienie krawężników na podsypce cementowo-piaskowej,
− wypełnienie spoin krawężników zaprawą,
− zalanie spoin i szczelin dylatacyjnych masą zalewową,
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem przepuszczalnym i ubicie,
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane
2.
PN-B-06250
Beton zwykły
3.
PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe
4.
PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
5.
PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
6.
PN-B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
7.
PN-EN-1008
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
8.
PN-EN-197-1
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
9.
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
10. BN-74/6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
11. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania
12. BN-64/8845-02
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
13. PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
14. PN-EN 12620:2003 Kruszywo do betonu. a tymczasowo PN-B-06712
15. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesów
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16.

BN-80/6775.03/04

produkcji betonu.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań.

17. PN-EN 1340:2004
10.2. Inne dokumenty
18. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.
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D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z ustawieniem betonowych obrzeży chodnikowych związanych z Budową chodnika w msc.
Dąbrowica, gm. Poświętne. Droga powiatowa Nr 4351W.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
betonowego obrzeża chodnikowego o wymiarach 8x30x100 cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronne lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych dla komunikacji.
1.4.2. Ława - warstwa nośna służąca do umocnienia obrzeżą oraz przenosząca obciążenie obrzeża na grunt.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe - zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.2.
Stosowane materiały
Do ustawiania obrzeży chodnikowych należy stosować następujące materiały:
• betonowe obrzeża chodnikowe, 30 x 8cm
• podsypka cementowo-piaskowa
• zaprawa cementowo-piaskowa.
2.3. Obrzeża betonowe
2.3.1. Typ obrzeży betonowych
Zastosowanie mają obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [9] o wymiarach 8 x 30 cm długości 100
wykonane z betonu klasy C25/30 wg normy PN-EN 206-1.
2.3.2. Wymiarowanie obrzeży
Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzeży
Rodzaj obrzeża
Ow

1
100

Wymiary obrzeży, cm
b
h

r

8

3

30

2.3.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tabeli 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży
Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchyłka mm
Gatunek 1
±8
±3

l
b. h.
2.2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy lub zatartej, zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży.
Dopuszczalna wielkość
Rodzaj wad i uszkodzeń
wad i uszkodzeń
Gatunek 1
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm
2
ograniczających powierzchnie górne
niedopuszczalne
Szczerby i
(ścieralne) mm
Elementy
uszkodzenia ograniczających pozostałe powierzchnie
betonowe
2
krawędzi i liczba max.
długość mm max.
20
naroży
głębokość mm max.
6
2.3.5. Składowanie
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane
według rodzajów i gatunków.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość
obrzeża.
2.3.6. Kontrola
Do każdej partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączona powinna być deklaracja zgodności - Atest
producenta w zakresie zgodności z normą, a jeżeli nie jest produkowane w oparciu o normę, to w zakresie
zgodności z Aprobatą Techniczną, potwierdzająca jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań.
Przy odbiorze partii obrzeży na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania w zakresie wyglądu
zewnętrznego.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 m, zgodnie z PNB-10021 [5].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje
się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które
Wykonawca wykona na swój koszt.
2.3.7. Beton i jego składniki
2.3.7.1. Beton do produkcji obrzeży chodnikowych
Do produkcji obrzeży chodnikowych betonowych należy stosować beton klasy C25/30 wg PN-EN 206-1 (B 30).
Beton użyty do produkcji obrzeży chodnikowych powinien charakteryzować się:
- nasiąkliwością, nie większą niż 5%,
- mrozoodpornością przy stopniu mrozoodporności F150 zgodnie z normą PN-B-06250 [2].
2.3.7.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5” wg PN-EN-1971 [7]. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [10].
2.3.7.3. Kruszywo
Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620 o własnościach
odpowiadających marce wg PN-B-06712 [4] równej lub wyższej zastosowanej klasy betonu.
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Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.
2.3.7.4. Woda
Obrzeża chodnikowe powinny być produkowane przy użyciu wody pitnej wodociągowej. Woda ta nie wymaga
badań.
Dopuszcza się użycie naturalnej wody powierzchniowej i ze źródeł podziemnych, jeżeli:
- spełnia wymagania PN-EN 1008:2004,
2.4. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypkę pod krawężnik należy wykonać z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1. Piasek powinien spełniać
wymagania normy PN-EN 12620:2 „Kruszywa do betonu”.
2.5.
Zaprawa cementowo-piaskowa
Zaprawa cementowo-piaskowa powinna spełniać wymagania podane w ST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”
punkt 2.3.4.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dla transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4
4.2. Transport materiałów
Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości min.
0.7R.
Obrzeża układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5.
5.3. Wbudowanie obrzeży chodnikowych
Obrzeża chodnikowe należy ustawiać ręcznie bezpośrednio na podsypce cementowo-piaskowej.
Szczeliny pomiędzy obrzeżami powinny mieć szerokość do 1 cm. Należy je całkowicie wypełnić zaprawą
cementowo-piaskową.
Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem i zagęścić od strony przeciwnej niż projektowany chodnik.
6. KONTROLA ROBÓT
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [5].
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia
odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych
dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów
robót, składających się na ogólny element.
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Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami
zawartymi w punkcie 5 SST - Wykonanie robót oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót.
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie
z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego.
6.4. Dopuszczalne odchylenia
6.4.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na
stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5 niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia
w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm.
6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego
Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży i bezpieczników nie mogą przekraczać ± 1 cm na każde
100 m długości obrzeża.
6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży
Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić więcej niż ± 2 cm na
każde 100 m długości obrzeża.
6.4.4. Wypełnienie spoin
Wypełnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną
głębokość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 mb (jeden metr bieżący) ustawionego obrzeża chodnikowego na podsypce
cementowo-piaskowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.2. Odbiór robót
Odbiór obrzeży betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru częściowego i końcowego.
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu.
8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek
W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór
jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. ST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności
Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Płatność za metr należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów
i badań laboratoryjnych.
Cena jednostkowa ustawienia 1 m obrzeża betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- wykopanie koryta,
- rozścielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeży,
- wypełnienie spoin,
- obsypanie wewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w SST.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250
Beton zwykły
3. PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe.
4. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
5. PN-B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
6. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej procesów produkcji betonu.
7. PN-EN-197-1
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
8. BN-74/6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów
i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
10. PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
11. PN-EN 12620:2003 Kruszywa do betonu. a tymczasowo PN-B-06712
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GG.00.12.01
POMIAR
DROGOWYCH

POWYKONAWCZY

ZREALIZOWANYCH

OBIEKTÓW

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z pomiarami
powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych w ramach Budowy chodnika w msc.
Dąbrowica, gm. Poświętne. Droga powiatowa Nr 4351W.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejmują wymagania związane z wykonaniem pomiaru powykonawczego na
odcinku drogi jak w pkt. 1.1 n/n SST.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Działka (zwana też działką gruntu) - ciągły obszar gruntu, jednorodny ze względu na stan prawny, pod
pojęciem
"działka" rozumie się też część nieruchomości wydzieloną w wyniku jej podziału, albo scalenia i podziału, a
także odrębnie położoną część tej nieruchomości.
1.4.2. Dokumentacja formalno - prawna - zbiór dokumentów (materiałów) niezbędnych w celu nabywania
nieruchomości.
1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiór dokumentów (materiałów) powstałych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowań kartograficznych.
1.4.4. Linia graniczna - linia oddzielająca tereny będące przedmiotem odrębnej własności (składa się najczęściej
z odcinków prostych łączących punkty graniczne. Przebieg linii granicznej nieruchomości gruntowej w terenie,
jest opisany w protokole granicznym i przedstawiony na szkicu granicznym, który wchodzi w skład
dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości).
1.4.5. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntów i budynków) - zbiór informacji (wraz z opisem) o
przestrzennym
usytuowaniu działek i budynków. Jest mapą numeryczną, a jej edycję stanowią mapy obrębowe o kroju
arkuszowym;
mapa katastralna stanowi część składową katastru nieruchomości.
1.4.6. Mapa numeryczna - zbiór danych stanowiących numeryczną reprezentację mapy graficznej, dogodna do
przetwarzania komputerowego.
1.4.7. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o
przestrzennym
rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz elementów ewidencji gruntów i budynków, a także sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
1.4.8. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne położenie na
powierzchni
odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
1.4.9. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokość w stosunku do
przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
1.4.10. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementów projektu w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji.
Osnowa ta powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości
do pomiarów powykonawczych.
1.4.11. Siec uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urządzenia:
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, a także
podziemne budowle, takie jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki, itp..
1.4.12. Znak graniczny - znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym, a także trwały element
zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie.
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Pozostałe określenia podstawowe zawarte są w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Normach, a
także instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii.
2. MATERIAŁY
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Materiały stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spełniać wymagania
Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne odstępstwa należy bezwzględnie
uzgodnić z Zamawiającym.
2.2. Prace polowe
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje się:
• jako znaki naziemne - słupki betonowe, kamienne i inne,
• jako znaki podziemne - płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki,
• jako znaki wysokościowe- głowice metalowe,
• jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.
Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, używane jako materiały pomocnicze, powinny posiadać wymiary
dostosowane do potrzeb.
2.3. Prace kartograficzne
Materiały używane do prac kartograficznych to: dyskietki, płyty CD, papier kreślarski, kalki, folie, tusze itp.
Papier kreślarski, kalki, folie, tusze powinny posiadać wysokie parametry użytkowe dotyczące trwałości i
odporności na warunki zewnętrzne. Materiały stosowane do sporządzania opracowań kartograficznych (map)
muszą gwarantować stałą, ciągłą w czasie, wysoką dokładność kartometryczną przedstawionego na nim
opracowania (materiał praktycznie niepodlegający deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe
nośniki informacji powinny odpowiadać standardom informatycznym.
3. SPRZĘT
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie wymaganych
dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.
3.2. Prace pomiarowe
Do wykonywania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w instrukcjach i wytycznych
technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty
i aktualne świadectwa legalizacyjne wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów,
niwelatorów, dalmierzy, wykrywaczy urządzeń podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrządów takich jak
taśmy i ruletki. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.
3.3. Sprzęt do prac polowych
Przy wykonywaniu prac polowych dotyczących pomiaru powykonawczego należy zastosować sprzęt o
dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych:
• instrumenty typu Total Station o dokładności pomiaru kątów 20cc oraz odległości 10 mm ± 10 mm/km,
• nasadki dalmiercze o dokładności pomiaru odległości 10 mm ± 10 mm/km,
• teodolity o dokładności pomiaru kątów 20cc,
• niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km.
Wszelkie odstępstwa muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport materiałów
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami
prawnymi oraz poleceniami Zamawiającego (wszelkie polecenia i uzgodnienia między Zamawiającym, a
Wykonawcą wymagają formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające z
101 | S t r o n a

SST - Budowa chodnika w msc. Dąbrowica, gm. Poświętne. Droga powiatowa Nr 4351W

nieprawidłowego wykonania prac. Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji (jeżeli zgodnie z przepisami podlegają one
zgłoszeniu), a następnie po ich zakończeniu przekazać materiały i informacje powstałe w wyniku tych prac do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna
kierować i sprawować nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie
uprawnienia zawodowe zgodnie z wymaganiami przepisów Prawo geodezyjne i kartograficzne.
5.2. Prace przygotowawcze
5.2.1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem opracowania i przeprowadzić z Zamawiającym
uzgodnienia dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych.
5.2.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji
Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych, powinny być poprzedzone
uzyskaniem z ośrodka dokumentacji informacji o rodzaju, położeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej
(poziomej i wysokościowej) oraz mapie zasadniczej i katastralnej. W przypadku stwierdzenia, że w trakcie
realizacji obiektu nie została wykonana bieżąca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, należy powiadomić o
tym Zamawiającego.
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiałów
Przy analizie zebranych materiałów należy ze szczególną uwagą ustalić:
• klasy i dokładności istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do pomiarów
powykonawczych,
• rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia,
• zakres i sposób aktualizacji dokumentów bazowych znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wyniki
pomiaru powykonawczego.
5.3. Prace polowe
5.3.1. Wywiad szczegółowy w terenie
Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem terenowym mającym na
celu:
• ogólne rozeznanie w terenie,
• odszukanie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktów oraz
aktualizację opisów topograficznych,
• zbadanie wizur pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,
• wstępne rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III klasy oraz
osnowy geodezyjnej.
5.3.2. Prace pomiarowe
W pierwszej kolejności należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie wykonać pomiary
inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 "Pomiary sytuacyjne i wysokościowe", mierząc wszystkie elementy
treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową tj.:
• granice ustalone według stanu prawnego,
• kilometraż dróg,
• znaki drogowe,
• punkty referencyjne,
• wszystkie drzewa w pasie drogowym,
• wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziałem na trwale i nietrwale,
• rowy (w pełnym zakresie),
• przekroje poprzeczne co 20 - 50 m,
• inne elementy wg wymagań Zamawiającego.
W zasadzie, przy wyżej wymienionych pomiarach stosuje się technologie klasyczne (pomiary bezpośrednie).
Przy większych obiektach mogą być stosowane także metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla treści
ogólnogeograficznej, a klasyczne do pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczających, granic ustalonych wg
stanu prawnego i innych elementów.
5.4. Prace kameralne
5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map
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Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treści na
mapę zasadniczą oraz katastralną należy wykonać przy pomocy ploterów. Wtórnik mapy zasadniczej dla
Zamawiającego należy uzupełnię o elementy wymienione w punkcie 5.3.2.
5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 "Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziałem na:
1) akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego,
3) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji.
Sposób skompletowania dokumentacji, o którym mowa w punkcie 3 oraz formę dokumentów należy uzgodnić z
ośrodkiem dokumentacji.
5.4.3. Skład dokumentacji dla Zamawiającego
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z dokumentów odbioru prac i
powinna być
skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem
kart tytułowych, spisem zawartości oraz numeracją stron.
Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały:
1) sprawozdanie techniczne,
2) wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, o której mowa w punkcie 5.3.2.,
3) kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współrzędnych punktów granicznych na płycie
cd/dvd i wydruku na papierze,
4) kopie protokołów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę,
5) kopie opisów topograficznych,
6) kopie szkiców polowych,
7) płyta cd/dvd z mapą numeryczną oraz wydruk (wyplotowanie) tych map.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania prac pełnej, wewnętrznej
kontroli. Kontrola ta powinna być tak zorganizowana, aby na bieżąco zapewniała możliwość śledzenia przebiegu
prac, oceniania ich jakości oraz usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne etapy. Z
przeprowadzonej wewnętrznej końcowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba
posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiązek sporządzić protokół, który będzie stanowił
jeden z dokumentów do odbioru prac. Jeżeli w wyniku tej kontroli Wykonawca stwierdzi, ze prace zostały
wykonane wadliwie i wymagają dodatkowych opracowań, prace te winien wykonać we własnym zakresie i na
swój koszt. Niezależnie od kontroli prowadzonej przez Wykonawcę, Zamawiający może powołać we własnym
zakresie Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Obmiar powinien określać faktyczny zakres wykonanych prac. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności
Zamawiającego.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Prace mogą być odbierane (po przyjęciu dokumentów do ośrodka dokumentacji) w całości. Odbioru dokonuje
Zamawiający. O gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. Odbiór powinien być
przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego
zawiadomienia o gotowości do odbioru.
8.2. Dokumenty do odbioru prac
Dokumentami stanowiącymi podstawę do odbioru prac są:
• zawiadomienie przekazane przez Wykonawcę o zakończeniu prac,
• zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie odbioru,
• sprawozdanie z wykonania prac,
• skompletowana dokumentacja dla Zamawiającego,
• protokół wewnętrznej kontroli,
• zestawienie zrealizowanych prac.
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8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na formalnej ocenie przez Zamawiającego rzeczywistego wykonania prac wynikających
z umowy w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Jeśli Zamawiający stwierdzi, ze konieczne jest dokonanie
uzupełnień lub poprawek, przerywa swe czynności, określając kolejny termin odbioru. Z odbioru spisywany jest
protokół końcowego odbioru prac. Zasady rękojmi, wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego przenoszą się
odpowiednio na opracowania geodezyjne objęte zamówieniem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową w
kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie
koszty wykonania danych prac oraz zysk i ryzyko.
Cena jednostkowa:
• wszystkie prace objęte wymaganiami SST,
• koszt materiałów wraz z kosztami zakupów,
• koszty transportu i sprzętu,
• koszty pośrednie (w tym m.in. koszty usług ośrodka dokumentacji, koszty odszkodowania za zniszczenia,
koszty związane z zabezpieczeniem bhp),
• zysk,
• podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• inne niezbędne czynności bezpośrednio związane z pomiarem powykonawczym.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U Nr 100, poz. 1086 z 2000r.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U Nr 71, poz. 838, z 2001 r.).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz. 415, z późniejszymi
zmianami).
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w
budownictwie (Dz.u. Nr 25, poz. 133)
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i
informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U Nr
33, poz. 195)
7. PN-N-02207 Geodezja. Terminologia
8. PN-N-0225l Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
9. PN-N-02260 Kartografia. Opracowanie map. Terminologia.
10. PN-N-99310 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia
11. PN-N-99252 Dalmierze elektroniczne. Terminologia.
12. Instrukcje technicznego byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego Geodety Kraju:
a) 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
b) 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
c) G-l Pozioma osnowa geodezyjna
d) G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna
e) G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji
f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
g) G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu
h) K-I Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejącej mapy zasadniczej wykonanej wg tych
przepisów)
i) K-I System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji istniejącej mapy
zasadniczej wykonanej wg tych przepisów)
j) K-I Mapa zasadnicza.
k) G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów
I) G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma. Projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.
m) G-3.1 Pomiary i opracowania realizacyjne
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n) G-3.2 Pomiary realizacyjne
o) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
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