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DM-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót drogowych związanych z budową chodników wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr
4344W w msc. Myszadła.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:
DM-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic
D-01.02.01 Usunięcie drzew lub krzaków
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 Wykonanie wykopów
D-02.01.03 Wykonanie nasypów
D-03.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
D-03.01.01 Przepusty pod zjazdami, przepusty pod koroną drogi
D-04.00.00. PODBUDOWY
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
D-04.02.01 Warstwy odsączające
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23 Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D-06.01.03 Umocnienie ścieków elementami prefabrykowanymi
D-06.04.01 Rowy
D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D-07.02.01 Oznakowanie poziome
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 Krawężniki betonowe
D-08.02.02 Chodnik z betonowej kostki brukowej
D-08.03.01 Obrzeża betonowe
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Aprobata Techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego
stosowania.
1.4.2. 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).
1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.
1.4.6. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego,
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót,
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej
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pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.
1.4.7. Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której
wyznaczeniu
poinformowany
jest
Wykonawca),
odpowiedzialna
za nadzorowanie robót i
administrowanie kontraktem.
1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.10. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Książka obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, i
niezbędne, do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.17. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
1.4.18. Nawierzchnia - warstwą lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna 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) Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
d) Podbudową zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
e) Warstwy mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami działania mrozu,
f) Warstwą odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni leżącej powyżej,
g) Warstwą odsączającą - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.
1.4.19. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi.
1.4.20. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.4.21. 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.
1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
związanych z nią urządzeń 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.
1.4.26. 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.
1.4.27. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w
celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.28. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym)
istniejącego połączenia.
1.4.31. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.32. Przetargowa dokumentacja projektowa
- część dokumentacji projektowej, która
wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.33. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów
ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji
przyjezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.
1.4.34. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
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1.4.35. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.36. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Może polegać na
wykonywaniu robót związanych z budową, przebudową, oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami
Inżyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST (w oryginale lub w kopi).
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera
stanowią część umowy, a wymagania określone 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 „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w
projekcie tymczasowej organizacji ruchu, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru
ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje 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.
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 będą akceptowane przez Inżyniera.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) 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.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
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1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
3) właściwe przygotowanie środków socjalnych
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w 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.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą 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 zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.5.8. 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 i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 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.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 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.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
6
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1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.13. 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. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do
zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach. Inżynier 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. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inżyniera i Centralne Laboratorium Drogowe (CLD).
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o
eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne
w związku 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.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem
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jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie
przeprowadzenia inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja
materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone
w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do
kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera i
CLD. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
Koszt użycia materiałów zamiennych będzie dostosowany przez Inżyniera, jednak nie będzie miało zastosowanie
zwiększenie ceny jednostkowej.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez
Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów mchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające
tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. 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 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 SST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier
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.
6.2. 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 będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Na zlecenie Inżyniera 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.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inżyniera.
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6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi
swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również
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.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier 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, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badań wykonanych przez CLD. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym 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 [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne. dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych
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
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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 do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
6.7.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione
na każde życzenie Inżyniera.
6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.7.1. – 6.7.2. 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.
6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 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 i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.
-

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej.
Jeśli SST 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 SST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera.
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 będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania robót.
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7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie
utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez
Inżyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
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 wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. 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.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 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.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
projektową i SST.
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 przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisją przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
12
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ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
8.4.2. 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 podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST,
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. 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 punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy.
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Organizacja ruchu na czas budowy
Koszt organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnień wynikających z postępu robót,
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu - ,
c) zastosowanie zestawu sygnalizacji świetlnej czasowej, sterującej ruch wahadłowy na odcinkach do 400 m
d) w miejscach wymagających poszerzeń ułożenie nawierzchni z płyt typu MON
e) opłaty/dzierżawy terenu,
f) przygotowanie terenu.
Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów, sygnalizacji i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami).
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D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1. WSTĘP
l.l. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem
przebiegu trasy, przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej, sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej związanych z budową chodników wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 4344W w msc.
Myszadła.
1.2. Zakres stosowania OST
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 niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami
umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie przebiegu trasy projektowanej.
W zakres robót pomiarowych:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych (reperów
roboczych założonych w terenie dowiązanych do reperów państwowych),
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
c) wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych;
d) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób
ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;
e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z częstotliwością wskazaną w Dokumentacji Projektowej;
f) wyznaczenie roboczego pikietażu trasy min. co 50 m poza granicą robót,
g) oznaczenie pikietażu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych punktów na bieżąco do końca okresu
gwarancyjnego;
h) przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej poza granicę robót drogowych wraz z odtworzeniem wysokościowym,
i) opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 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 OST D-M-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 m. Pale drewniane umieszczone poza granica robót
ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy powinny mieć średnicę 0,15 - 0,20 m i długości 1,5 - 1,7 m.
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 - 0,08 m i długości około
0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości 0,04 0,05m. “Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
Do stabilizowania roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót stosować pale drewniane o średnicy od 0,15
do 0,20 m i długości 1,5 do 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnić z Inżynierem. Do utrwalenia
punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z Instrukcjami technicznymi G-1 i G-2.
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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 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-M-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-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
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 zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostaną zniszczone przez Wykonawcę, 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.
Wykonawca 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
powinna być nie większa niż 300 m.
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.
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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 tablice 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.
5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
W oparciu o poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację
powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i drogowe obiekty inżynierskie, nanieść zmiany na mapę zasadniczą
uzyskując potwierdzenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.
5.6. Przeniesienie osnowy geodezyjnej
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicę robót wraz z odtworzeniem wysokościowym może być wykonane
tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi być
wykonane przed przystąpieniem do robót objętych Projektem.

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. 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 (1,2,3,4,5,6,7) 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-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest: 1 ha odtworzonej trasy w terenie,
1 kpl. wykonanej inwentaryzacji powykonawczej.

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. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów
geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4344W W MSC. MYSZADŁA
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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 pomiarowej
Cena 1 ha wykonania robót obejmuje:
 przygotowanie i oznakowanie robót,
 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,
 wyznaczenie punktów roboczego pikietażu trasy,
 ustawienie skarpowników z wyznaczeniem pochylenia skarp,
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Cena jednostkowa przeniesienia i odtworzenia osnowy geodezyjnej uwzględnia:
 przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej III klasy poza granicę pasa robót,
 odtworzenie wysokościowe,
 obliczenie współrzędnych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,
 uzgodnienia z odpowiednimi władzami.

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-l. 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.
8. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i
kartograficzne.
9. Dziennik Ustaw Nr 83, poz. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.
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D-01.02.01. USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
1. WSTĘP
l.l. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczące usunięcia drzew
rosnących wzdłuż drogi związanych z budową chodników, zjazdów indywidualnych przy drodze powiatowej Nr
4344W w msc. Myszadła.
1.2. Zakres stosowania OST
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 niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami
mającymi na celu usunięcie drzew i krzewów i obejmują:
a) usunięcie i karczowanie drzew pojedynczych form piennych i naturalnych,
b) usunięcie i karczowanie krzewów,
c) podcięcie gałęzi drzew rosnących wzdłuż drogi ograniczających skrajnię drogi i chodnika.
Lokalizacja koniecznego usunięcia drzew i krzewów na terenie pasa drogowego w miejscach, gdzie kolidują one z
robotami drogowymi zgodnie z dokumentacją projektową.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica 10 cm) o wyraźnie wykształconym pniu, który w
pewnej wysokości od 1,50 m nad ziemią rozgałęzia się w koronę.
1.4.2. Krzew – wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10 cm nad szyjką
korzeniową.
1.4.3. Pień - nieugałęziona dolna część przewodnika.
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Materiały (grunty) do zasypywania dołów po wykarczowaniu powinny spełniać wymagania
PN-S-02205. Na odcinkach występowania nasypów o wysokości do ok. 1,5 m, grunty do zasypywania dołów po
wykarczowaniu powinny być niewysadzinowe (WP >35), dla nasypów powyżej tej wysokości mogą być stosowane
grunty o przydatności jak na dolne warstwy nasypów.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do usunięcia drzew i krzewów
Do wykonania robót można stosować:
- piły mechaniczne,
- koparka,
- spycharka
lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 4.
4.2. Transport ściętych pni, karpiny i gałęzi
Pnie ściętych drzew, karpina i gałęzie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Materiał z wycinki drzew i krzewów jest własnością Zamawiającego (chyba, że w trakcie robót Zamawiający
zadecyduje inaczej). W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczyć ładunki przed możliwością
przesuwania się. Ścięte drzewa, karpiny i grube gałęzie będą wywiezione przez Wykonawcę z Terenu Budowy na
miejsce uzgodnione z Inżynierem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 5.
5.2. Usunięcie drzew, krzewów i gałęzi ograniczających skrajnię
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew (pni – u drzew form
naturalnych jest ich więcej niż 1) i krzewów, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza Teren Budowy na miejsce
uzgodnione z Inżynierem oraz zasypanie dołów.
Drzewa i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do
usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed rozpoczęciem robót z dokładnym usunięciem korzeni. Wykonawca
musi posiadać zgodę Inżyniera na wycinkę drzew.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach powinny być wypełnione gruntem przydatnym do
budowy nasypów i zagęszczone zgodnie z wymaganiami wg PN-S-02205.
Doły po wykarczowanych pniach w obrębie wykopów należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się
w nich wody.
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności Wykonawca uzgodni z Inżynierem.
5.3. Zniszczenie pozostałości po usunięciu roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usunięciu roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6.
6.2. Kontrola prawidłowości usunięcia drzew i krzewów
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z:
- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności usunięcia drzew,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- 1 szt. (sztuka) ściętego pnia, o średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej,
- 1 szt. (sztuka) ściętej karpiny, o średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej.
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i kontrole dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 szt. (sztuka) ściętego pnia obejmuje:
- oznakowanie robót,
- ścięcie pnia,
- obcięcie gałęzi,
- wykarczowanie karpiny,
- wywiezienie pnia, karpiny i gałęzi na miejsce uzgodnione z Inżynierem,
- zasypanie dołów po wykarczowaniu i zagęszczenie gruntu,
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy
1. PN-S-02205

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty
1. KNNR 1. Roboty ziemne. MRRiB 2000
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D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
1. WSTĘP
l.l. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczące rozbiórki elementów
dróg i ulic w związku z budową chodników wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 4344W w msc.
Myszadła.
1.2. Zakres stosowania SST
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 niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ulic.
W zakres rozbiórek wchodzą następujące elementy:
 zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej, asfaltowej lub innej,
 przepusty pod zjazdami i drogą.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.5.

2. MATERIAŁY
Nie dotyczy.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
Typ sprzętu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiórki. Wybrany sprzęt powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.
Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST.
Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic obejmują usunięcie z pasa drogowego wszystkich elementów
wymienionych w pkt. 1.3, w stosunku, do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej.
Materiały z rozbiórki, nieprzewidziane do ponownego użycia, są własnością Wykonawcy i powinny zostać
usunięte poza Teren Budowy na jego koszt.
5.2. Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Wszystkie pozostałe doły (wykopy) należy wypełnić warstwami
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST
D.02.03.01. "Wykonanie nasypów".
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6. ONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
− 1 m2 (metr kwadratowy) rozebrania nawierzchni zjazdów wraz z podbudową,
− 1 mb (metr bieżący) rozebranych przepustów.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa rozebrania 1 m2 nawierzchni zjazdów:
 roboty przygotowawcze,
 odkucie i rozebranie nawierzchni,
 ewentualne przesortowanie materiałów dla ponownego użycia,
 wywóz nieprzydatnych materiałów z rozbiórki poza obręb budowy na odległość którą określi wykonawca,
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,
 opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D-02.01.01. ROBOTY ZIEMNE – WYKONANIE WYKOPÓW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych
(wykopów) związanych z budową chodników wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 4344W w msc.
Myszadła.
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, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót ziemnych: wykopów w gruncie I-III kat.
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 oraz przyjmująca obciążenia od środków transportowych i
urządzeń na i w korpusie drogowym.
1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.
1.4.3. Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu
dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.
1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca gruntu, określona wg wzoru:
Is = d / ds.
w którym:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
ds. - 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).
1.4.5. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg
wzoru:
U = d60 / d10
w którym:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.6. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
E
I0  2
E1
gdzie:
I0 – wskaźnik odkształcenia gruntu
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205
1.4.7. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w DM-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
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
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2.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza Teren Budowy
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inżyniera.
Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów niebędące nadmiarem objętości robót ziemnych
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niż
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Inżynier może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera. Grunt i namuły z rowów należy odwieźć na odkład zaakceptowany
przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w
obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Wykonanie koryta
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.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są
dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i
zagęszczenie gruntu. O ile Inżynier zezwoli na 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.
5.1.2. Profilowanie podłoża
Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoże powinno spełniać wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej (spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe).
Podczas sprawdzania stanu podłoża naturalnego należy również oceniać rodzaj zalegającego gruntu w celu
uściślenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic występowania różnych grup nośności
podłoża Gi.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, błota lub
gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed
przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami
średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Profilowanie podłoża należy ze względu na mały zakres robót wykonywać w 50% ręcznie. Ścięty grunt powinien
być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
5.1.3. Zagęszczenie podłoża
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is1,03. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4344W W MSC. MYSZADŁA
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z BN-77/8931-12.
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 2%.
Przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia Io, wyznaczonego wg PN-S-02205 Załącznik B, równego
stosunkowi modułów zagęszczenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 o wartości tego stosunku  2,2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.1. Założenia ogólne
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać kopie
ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą ST i PZJ. Zakres i
częstotliwość badań powinna być w uzgodnieniu z Inżynierem dostosowana do wielkości robót.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:
– dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
– Dziennika Budowy,
– protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu.
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów (koryta)
Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża podaje tabela 1.
Tabela 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań
Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1. Szerokość
10 razy na 1 km
2. Równość podłużna
co 20 m
3. Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
4. Spadki poprzeczne*)
10 razy na 1 km
5. Rzędne wysokościowe
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach
6. Zagęszczenie, wilgotność gruntu
w 2 punktach na dziennej działce roboczej
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych
a) Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
b) Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności nie
mogą przekraczać 20 mm.
c) Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  0,5%.
d) Różnice pomiędzy rzędnymi wyprofilowanego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
+0cm, -2cm.
e) Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is  1,03. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z BN-77/8931-12
f) Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: Io2,2
g) Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją  2%.

6.3. Dokładność wykonania robót
Lp.
1

Część budowli
Podłoże nawierzchni:
– nierówności powierzchni*)
– pochylenie poprzeczne powierzchni
–
niweleta powierzchni
Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoża):
– oś korpusu drogowego
– szerokość górnej powierzchni
– nierówności powierzchni*)
– pochylenie poprzeczne górnej powierzchni
– niweleta górnej powierzchni
– pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych

2

*)

26

Jednostka

Dokładność

cm
%
cm

3
 0,5
+ 0, - 2

cm
cm
cm
%
cm
%

5
+ 10
3
1
+ 0, - 2
1

Nierówności mierzone łatą 3 m
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z robotami ziemnymi jest 1 m3 (metr sześcienny) wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. Ponadto
Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia lub
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz stopnia zagęszczenia dla całego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej wykopu z przemieszczeniem gruntów na nasyp obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− odspojenie gruntu z przemieszczeniem gruntu bezpośrednio w nasyp,
− profilowanie dna koryta,
− zagęszczenie,
− utrzymanie koryta,
− wykonanie pomiarów i badań przewidzianych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy związane
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
PN-EN 933-8
BN-64/8931-02

7.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Badanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
9. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
10. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D-02.03.01. ROBOTY ZIEMNE – WYKONANIE NASYPÓW
1. WSTĘP
2.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych
(nasypów) związanych z budową chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 4344W w msc.
Myszadła.
2.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robót wymienionych w punkcie 1.1.
2.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
robót ziemnych: nasypów z gruntu kategorii III dostarczonego na miejsce robót oraz formowanie i mechaniczne
zagęszczanie wykonanych nasypów.
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 oraz przyjmująca obciążenia od środków transportowych i
urządzeń na i w korpusie drogowym.
1.4.2. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.
1.4.3. Skarpa – zewnętrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i nachyleniu
dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań.
1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca gruntu, określona wg wzoru:
Is = d / ds.
w którym:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
ds. - 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).
1.4.5. Wskaźnik różnoziarnistości – wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg
wzoru:
U = d60 / d10
w którym:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.6. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:
E
I0  2
E1
gdzie:
I0 – wskaźnik odkształcenia gruntu
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205
1.4.7. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w DM-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.

3. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
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3.1. Ogólne zasady wykorzystania gruntów
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów związanych z wykonaniem koryta zostaną użyte do budowy
nasypów. Grunty i namuły z rowów należy odwieźć na odkład.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza Teren Budowy
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inżyniera.
Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów niebędące nadmiarem objętości robót ziemnych
zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza Teren Budowy z przeznaczeniem innym niż
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Inżynier może nakazać pozostawienie na Terenie Budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak też w czasie odspajania,
transportu, wbudowania i zagęszczania. Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i uzyskać akceptację Inżyniera. Grunt i namuły z rowów należy odwieźć na odkład zaakceptowany
przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno w
obrębie pasa drogowego, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Wykonanie nasypów
5.1.1. Zasady ogólne
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych zalegających w górnej strefie
podłoża nasypu do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza
niż 0,97 lub E2 60 MPa, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało
spełnione.
Nasypy winny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które zostały
określone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności określonych w
niniejszej ST.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać zasad:
– grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp;
− nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy
powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości,
− grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i
sprzętu używanego do zagęszczenia. Przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić
dopiero po stwierdzeniu prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej,
− grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach o jednakowej grubości na całej
szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudować w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu,
− warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze
spadkiem górnej powierzchni około 4 %. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać
lokalne gromadzenie się wody.
– górne warstwy nasypów o grubości co najmniej 0,50 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o
wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 5,18 m/dobę i wskaźniku różnoziarnistości U  5.
Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na
ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim
przypadku konieczne jest sprawdzenie nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie
korekty polegającej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.
− styk dwóch przyległych części nasypu, zbudowany z różnorodnych gruntów (styk nasypu starego z nowym)
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4344W W MSC. MYSZADŁA

29

USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE „PRZEKRÓJ” ul. 1 Maja 44A, 07-130 Łochów

wykonywać ze stopniami o wysokości od 0,5 do 1m i szerokości w granicach od 1 do 2,5 m ze spadkiem
górnej powierzchni około 4%,
− grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp.
5.1.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów
Nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia osiągnięcie wymaganego
wskaźnika zagęszczenia. Wykonywanie nasypów należy przerwać , jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość
dopuszczalną, tzn. w  wopt ±2%
Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed jej osuszeniem i
powtórnym zagęszczeniem nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
W okresie deszczowym nie wolno zostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego.
5.1.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie wolno wbudowywać gruntów spoistych zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem.
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem robót
należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu spoistego zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać
lub układać na niej następnych warstw.
5.1.4. Zagęszczenie gruntu
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.
Grubość warstwy zagęszczonej powinna być ustalona z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu
oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia. Wykonawca powinien
przeprowadzić próbne zagęszczenie gruntów w celu określenia grubości warstw i liczby przejść sprzętu
zagęszczającego. Właściwe roboty mogą być prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wyników badań przez
Inżyniera.
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określony wg normy BN-8931-12 powinien na całej szerokości
korpusu spełniać wymagania:
– górna warstwa o grubości 20 cm: Is 1,03, E2  120 MPa ;
– warstwa do głębokości 2 m od niwelety robót ziemnych: Is  1.00;
– warstwy nasypu na głębokości od niwelety robót ziemnych poniżej 2 m: Is  0,97;
Jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia,
gdzie wartość stosunku modułu wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą
PN-S-02205 Załącznik B, nie powinna być większa od 2,2. Natomiast nośność nasypu określa się modułem
wtórnym.
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubości do 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia Is  0,95.
Z zagęszczania gruntu na skarpach można zrezygnować pod warunkiem układania warstw nasypu z
poszerzeniem o co najmniej 0,50 m, a następnie zebrania tego nadkładu.
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca usunie warstwę i
wbuduje nowy materiał.
5.1.5. Wilgotność zagęszczanego gruntu
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją 2% jej
wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 2% jej wartości,
to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody.
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 2% jej wartości, to gruntu należy
osuszyć. Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni z Inżynierem. W przypadku użycia sprzętu
wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku próbnym.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.1. Założenia ogólne
W czasie robót ziemnych Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i dostarczać kopie
ich wyników do Inżyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych niniejszą ST i PZJ. Zakres i
częstotliwość badań powinna być w uzgodnieniu z Inżynierem dostosowana do wielkości robót.
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:
– dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
– Dziennika Budowy,
– protokołów odbiorów Robót zanikających lub ulegających zakryciu.
6.2. Sprawdzenie wykonania nasypów
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów,
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
c) badania zagęszczenia nasypu,
d) pomiary kształtu nasypu
6.2.1. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów
Powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus
ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż 2 razy na całość robót. W każdym badaniu należy
określić:
− skład granulometryczny, wg PN-B-04481,
− zawartość części organicznych, metodą chemiczną przez utlenianie za pomocą dwuchromianu potasu,
− wilgotność naturalną , wg PN-B-04481,
− wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,
− granicę płynności, wg PN-B-04481,
− kapilarność bierną, wg PN-B-04493,
− wskaźnik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01,
− wskaźnik filtracji wg BN-76/8950-03.
6.2.2. Badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw
Polegają na sprawdzeniu:
− prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie,
− odwodnienia każdej warstwy,
− grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu, badania należy prowadzić nie rzadziej niż raz
na 500 m2,
− nadania spadków warstwom z gruntów spoistych,
− przestrzegania ograniczeń dotyczących wbudowania gruntów w okresie deszczów i mrozów.
6.2.3. Badania zagęszczenia nasypu
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów
odkształcenia z wartościami określonymi w pkt 5.4.4.
Nośność należy badań na powierzchni robót ziemnych co najmniej raz na 2000 m2 powierzchni i w miejscach
wątpliwych.
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy.
Wyniki kontroli należy wpisywać do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w Dzienniku Budowy.
6.2.4. Pomiary kształtu nasypu
Obejmują kontrolę:
− prawidłowości wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodności w wymaganiami dotyczącymi pochyleń i
dokładności wykonania skarp,
− szerokości korony korpusu poprzez porównanie szerokości korony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy gruntu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu określonych w
Dokumentacji Projektowej.
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6.3. Dokładność wykonania robót
Lp.
1

Część budowli
Podłoże nawierzchni:
– nierówności powierzchni*)
– pochylenie poprzeczne powierzchni
–
niweleta powierzchni
2
Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoża):
– oś korpusu drogowego
– szerokość górnej powierzchni
– nierówności powierzchni*)
– pochylenie poprzeczne górnej powierzchni
– niweleta górnej powierzchni
– pochylenie warstw gruntów mało przepuszczalnych
3
Skarpy:
– pochylenia 1:m
– nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej
– nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*)
4
Rowy:
– szerokość
– rzędne profilu dna
*)
Nierówności mierzone łatą 3 m

Jednostka

Dokładność

cm
%
cm

3
 0,5
+ 0, - 2

cm
cm
cm
%
cm
%

5
+ 10
3
1
+ 0, - 2
1

% pochylenia
cm
cm

 10
 10
5

cm
cm

+5
+ 1, - 3

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót związanych z robotami ziemnymi jest 1 m3 (metr sześcienny) nasypu. Obliczenia
oparte na przekrojach poprzecznych terenu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań
przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. Ponadto
Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia lub
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz stopnia zagęszczenia dla całego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m3 nasypu z gruntu dostarczonego obejmuje:
– wykonanie stopni w skarpach
– wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego,
– zagęszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami ST,
– wyrównanie powierzchni nasypów z wyprofilowaniem skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,
– wykonanie pomiarów i badań.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy związane
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PN-B-02480:1986
PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
PN-EN 933-8
BN-64/8931-02

7.

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Badanie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża
przez obciążenie płytą
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
12. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
13. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
14. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów, IBDiM,
Warszawa 1986.
15. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.
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D-03.01.01. PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
1. WSTĘP
l.l. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonywaniem przepustów z rur polietylenowych pod zjazdami w związku z budową chodnika
wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 4344W w msc. Myszadła.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem przepustów
rurowych pod zjazdami z rur polietylenowych o średnicy 40 cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do przepływu małych
cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu kołowego i pieszego.
1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur.
1.4.3. Przepust pod zjazdem – przepust (zwykle rurowy) pod urządzonym miejscem dostępu do drogi (zjazdem),
uzgodnionym z zarządzającym drogą.
1.4.4. Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się dobrą
odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczoną odpornością na benzynę.
1.4.5. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu HDPE, którego
zewnętrzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o wielkości i skoku zwoju
dostosowanego do średnicy rury.
1.4.6. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu przepustu.
1.4.7. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch odcinków rur.
1.4.8. 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. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz aprobatą
techniczną IBDiM.
2.2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są:
- rury polietylenowe HDPE oraz ew. elementy łączące rury, jak złączki, paski zaciskowe lub śruby, odpowiadające
wymaganiom aprobaty technicznej,
- materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją projektową ( podsypka
piaskowa, zasypka z piasku),
- materiał do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacją projektową (betonowa
kostka brukowa, ściek typu „mulda”).
2.2.3. Składowanie materiałów
Rury polietylenowe oraz złączki i paski zaciskowe należy przechowywać tak, aby nie uległy mechanicznemu
uszkodzeniu. Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, umożliwiające spoczywanie rury na karbach na
całej długości rury. Rury można składować warstwowo do wysokości max. 3,2 m. Rury układane swobodnie zaleca się
układaćwarstwami prostopadłymi względem siebie. Układanie można wykonywać z podpórkami drewnianymi lub
metalowymi zapobiegającymi przemieszczaniu rur. Kształt podpórek musi być taki, aby nie występował zbyt duży
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nacisk na sąsiednie warstwy rur, mogący spowodować ich uszkodzenie. Okres składowania na wolnym powietrzu
nie powinien przekraczać 2 lat.
Składowanie innych materiałów powinno odpowiadać wymaganiom norm i SST wymienionych w punkcie 2.2.2.

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 stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.:
- koparką chwytakową na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,4 m3,
- ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym,
- sprzętem transportowym,
- sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami widłowymi (rozładunek może też być
wykonywany ręcznie).
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów
lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

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 materiałów
Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Rury nalezy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością
przesuwania się podczas transportu. Nie należy dopuścić, aby więcej niż 1 m rury wystawał poza obrys środka
transportowego.

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. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera:
- ustalić lokalizację robót,
- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia
danych wysokościowych,
- usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd.,
- ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inżynierem.
5.3. Wykonanie wykopów
Wykonanie wykopów pod ławę i ewentualne inne elementy robót powinno być zgodne z dokumentacją projektową.
Dobór sprzętu i metody wykonania należy dostosować do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości transportu.
Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST D-02.00.00.
Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm.
Wykop naleŜy wykonać w takim okresie, aby po jego zakończeniu można było przystąpić do wykonywania
przepustu.
5.4. Ława pod przepustem
Rury przepustu powinny być układane na zagęszczonej warstwie podsypki (ławie) o grubości średniej 20 cm, z
mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0÷20 mm, bez zanieczyszczeń.
Podsypkę należy zagęścić do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubości równej wysokości karbu
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4344W W MSC. MYSZADŁA
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powinna być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić.
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustu wynoszą:
- dla wymiarów w planie ± 5 cm,
- dla rzędnych wierzchu ławy ± 2 cm.
5.5 Ułożenie rur przepustu na ławie
Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przepustu.
Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o odpowiedniej długości, wynikająca z
asortymentu produkcji i możliwości transportowych. W innych przypadkach, przepust złożony z dwóch lub większej
liczby rur powinien mieć połączenia złączkami poszczególnych odcinków rur.
Łączenie dwóch odcinków rur polega na:
- ułożeniu na ławie złączki,
- położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur,
- zamknięciu złączki,
- założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich.
W przypadku gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków rur poza ławą, należy sprawdzić
skuteczność połączeń między rurami.
Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego położenia w czasie
zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką wspierającą.
Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed montażem przepustu lub też na budowie po
wykonaniu nasypu.
5.6. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu zaleca się wykonać mieszanką
kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie niejednorodności D5 lub piaskiem gruboziarnistym. Za zgodą
Inżyniera, do zasypki mozna użyć piasku lub gruntu rodzimego.
Zasypka powinna być wykonywana:
- równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu,
- warstwami o grubości dostosowanej do wysokości zasypki, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia ≥ 0,98,
- ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie przekraczała
wielkości skoku karbu zewnętrznego rury.
Szczególnie starannie należy wykonać podsypkę wspierającą przepust, umieszczoną nad ławą. Materiał na podsypkę
wspierającą powinien odpowiadać wymaganiom mieszanki z kruszywa 0÷20 mm dla ławy.
5.7. Umocnienie skarp przy wylocie przepustu
Betonowa kostka brukowa do umocnienia wylotów przepustu powinna odpowiadać wymaganiom SST D-05.03.23, a
sposób wykonania umocnienia powinien być zgodny z ustaleniami SST D-05.03.23. Kostkę betonowa o grubości 6
cm należy rozłożyć na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 o grubości 3 cm zgodnie z Dokumentacją projektową.
Dodatkowo należy zastosować do umocnienia wylotu ściek typu mulda wykonany zgodnie z SST D-08.05.01 oraz
płyty ażurowe wykonane zgodnie z SST D-06.01.01.
5.8. Roboty wykończeniowe
Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków
terenowych, takie jak:
- odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń nawierzchni, chodników, krawężników itp.,
- niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia, krzewów,
- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

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
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane
przez dostawców itp.),
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2,
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- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

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) kompletnego wykonania przepustu.

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, ST 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 wykopu,
- wykonanie ławy fundamentowej.
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 kompletnego przepustu obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- zakup, dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie przepustu z wykopem, ławą, ułożeniem rur, zasypką, umocnieniem skarp według Dokumentacji
projektowej,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu
2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka
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D-04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w ramach budowy chodników wraz ze zjazdami w ciągu
drogi powiatowej Nr 4344W w msc. Myszadła.
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 ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych wykonaniem koryta:
- pod nawierzchnię zjazdów indywidualnych, publicznych i chodników.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi 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
Nie występują

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.1. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Do wykonywania robót należy stosować koparki, równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby również sprzęt do ręcznego prowadzenia robót.
Do zagęszczania podłoża należy użyć walców oraz ewentualnie w miejscach trudno dostępnych innego sprzętu
zagęszczającego (np. płyty wibracyjne), zapewniającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika
zagęszczenia.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie
organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
Nie występuje

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Warunki przystąpienia do Robót
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przez
rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do profilowania i
zagęszczania podłoża i wykonania tych Robót z wyprzedzeniem możliwe jest wyłącznie za zgodą Inżyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2. Wykonanie koryta
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są
roboty i do trudności jego odspojenia. Sposób wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inżyniera.
Gdy szerokość koryta nie pozwala na zastosowanie maszyn (na przykład na końcówkach) roboty należy
wykonywać ręcznie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład.
5.3. Profilowanie podłoża
Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoże powinno spełniać wymagania podane w Dokumentacji Projektowej
(spadki, pochylenia, rzędne wysokościowe)
Podczas sprawdzania stanu podłoża naturalnego należy również oceniać rodzaj zalegającego gruntu w celu uściślenia,
w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic występowania różnych grup nośności podłoża Gi.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń, błota lub
gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed
przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego
walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Do profilowania należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
5.4. Zagęszczenie podłoża
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is  1,03. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z BN77/8931-12
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 2%.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia, jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia przyjmuje się wartość wskaźnika
odkształcenia Io równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 wyznaczonych
zgodnie z załącznikiem B normy PN-S-02205. Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: Io2,2.
Minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia E2  120MPa.
5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłożą nastąpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystąpi do natychmiastowego układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże
przed nadmiernym zawilgoceniem na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób uzgodniony i zaakceptowany
przez Inżyniera.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystąpić do układania
podbudowy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbędnych napraw. Jeżeli
zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbań Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża podaje tabela 1. Zakres i
częstotliwość badań powinna być w uzgodnieniu z Inżynierem dostosowana do wielkości robót.
Tabela 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie badań i pomiarów
Szerokość
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne*)
Rzędne wysokościowe
Zagęszczenie, wilgotność gruntu

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
10 razy na 1 km
co 20 m
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach
w 2 punktach na dziennej działce roboczej

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych
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6.1.1. Szerokość koryta
Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.
6.1.2. Równość
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności nie
mogą przekraczać 20 mm.
6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  0,5%.
6.1.4. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wyprofilowanego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +0cm,
-2cm.
6.1.5. Zagęszczenie
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is  1,03. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z BN-77/8931-12
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania
zagęszczenia, jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia przyjmuje się wartość wskaźnika
odkształcenia Io równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1 wyznaczonych
zgodnie z załącznikiem B normy PN-S-02205. Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: Io2,2.
Minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia E2  120MPa.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją  2%.
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanym podłożem
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych określonych w pkt. 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
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża pod
koryta.

8. ODBIÓR 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 i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 z
uwzględnieniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót. Ponadto
Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie wartości wskaźnika zagęszczenia lub
pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz wskaźnika odkształcenia dla całego odbieranego odcinka.
Zestawienia powinny zawierać daty badań i miejsca pobrania próbek.
9. Warunki płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa profilowania i zagęszczenia 1 m2 podłoża w korycie obejmuje:
– prace pomiarowe i przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– profilowanie podłoża
– zagęszczenie podłoża
– wykonanie pomiarów i badań przewidzianych w specyfikacji.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02205
2. PN-B-04481
3. PN-EN 1097-5
4. BN-68/8931-04
5. BN-77/8931-12

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie zawartości wody przez
suszenie suszarce z wentylacją.
Drogi samochodowe. Pomiar nierówności nawierzchni planografem i łatą.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D-03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepustów
betonowych oraz ławy fundamentowej związanych z budową chodnika wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej
Nr 4344W w miejscowości Myszadła.
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
przepustów jednootworowych z rur betonowych  80 typu WIPRO wraz z ławą fundamentowa z betonu
C 12-15.
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 DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt2.

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt2.
2.2. Materiały do wykonania przepustów
Materiałami do wykonania przepustów z typowych prefabrykowanych rur betonowych wg zakresu podanego w
Dokumentacji Projektowej oraz w zgodności z katalogiem „Prefabrykowane przepusty rurowe” są:
 betonowe prefabrykaty rurowe typu WIPRO o średnicach:  80 cm,
 beton wlotu i wylotu przepustu,
 beton w fundamentach,
 stal zbrojeniowa St3SX-b i 18G2-b do zbrojenia wlotu i wylotu,
 kruszywo do stabilizacji cementem na ławę fundamentową,
 drewno deskowaniowe,
 materiały izolacyjne,
 płyty betonowe eco grub. 10 cm.
2.3. Prefabrykaty rurowe
Betonowe prefabrykaty rurowe powinny odpowiadać obciążeniom klasy „B” według pkt 1.3, zgodnie z normą
PN-EN 1916. Kształt i wymiary prefabrykatów powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i Katalogiem
„Prefabrykowane przepusty rurowe”.
Elementy prefabrykowane powinny spełniać wymagania BN-74/8935-04.
Wymiary prefabrykatu powinny mieścić się w granicach tolerancji wg normy BN-74/8935-04, odchyłki
wymiarów nie powinny przekraczać:
 długość prefabrykatu  5 mm,
 grubość ścian prefabrykatu +4 mm, -2 mm,
 gabaryt otworu  5 mm,
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 zbieżność ścian  5 mm,
 wymiar zewnętrzny przekroju  20 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 rurowych. 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 rurowe oraz elementy konstrukcyjne wlotu i wylotu należy wykonać z betonu klasy co najmniej
B-55.
Ława fundamentowa z betonu klasy B-10.
Fundamenty wlotu i wylotu z betonu klasy B-20.
Wypełnienie likwidowanych przepustów z betonu B-10.
Beton musi spełniać wymagania wg PN-88/B-06250:
- nasiąkliwość nie większa niż 4%,
- przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W8,
- odporność na działanie mrozu – stopień mrozoodporności co najmniej F150.
2.4.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-86/B-06712 i wymagania wg Dz. U. Nr 63.
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
2.4.3.1. Wymagania
Cement stosowany do wyrobu betonowych elementów konstrukcji przepustów winien spełniać wymagania
normy PN-EN 197-1:2002.
Należy stosować cement portlandzki CEM I.
Do betonu klasy B25 – cement klasy 32,5 NA.
Do betonu klasy B30 – cement klasy 42,5 NA.
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Tablica 2. Wymagania ogólne dla cementu do betonowych elementów konstrukcji przepustów
Lp.

Wymagania

1

Wytrzymałość na ściskanie, MPa, nie mniej
niż:

2

Czas wiązania

3
4
5
6
7

po 2 dniach
po 7 dniach
po 28 dniach
początek wiązania najwcześniej
po upływie min.
koniec wiązania, najpóźniej h

Stałość objętości, mm, nie więcej niż:
Zawartość SO3, % mas cementu, nie więcej niż:
Zawartość chlorków, %, nie więcej niż:
Zawartość alkaliów, %, nie więcej niż:
Łączna zawartość dodatków specjalnych (przyspieszających twardnienie,
plastyfikujących, hydrofobizujących) technologicznych, dopuszczonych do
stosowania, % mas cementu, nie więcej niż:

Klasa cementu
42,5
32,5
10

16

42,5
32,5
 60
12
10
3,5
0,1
0,6

 75
12
10
3,5
0,1
0,6

5,0

5,0

Cement powinien charakteryzować się składem w zgodności z wymaganiami zawartymi w Dz. U. Nr 63 § 164.
 zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60 %,
 zawartość glinianu trójwapniowego C3A  7 %
 zawartość C4AF + 2  C3A  20 %.
Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakość
określona atestem – musi być zatwierdzona przez Inżyniera.
2.4.3.2. Przechowywanie cementu
Warunki
przechowywania
cementu
powinny
odpowiadać
wymaganiom
normy
BN-88/6731-08. Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:
a) dla cementu workowanego
 składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed
opadami),
 magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach),
b) dla cementu luzem – zbiorniki stalowe lub betonowe. W każdym ze zbiorników należy przechowywać
cement jednego rodzaju i klasy, pochodzący od jednego dostawcy.
2.4.4. Stal zbrojeniowa
Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi odpowiadać wymaganiom
PN-H-93215.
Klasa, gatunek i średnica musi być zgodna z Dokumentacją Projektową, lub ST.
Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody Inżyniera.
Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża gruntowego, zabezpieczona od
wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem.
2.4.5. Woda
Woda do betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.
Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania na zgodność z podaną
normą.
2.5. Materiały izolacyjne
Do izolowania drogowych przepustów betonowych i ścianek czołowych należy stosować materiały wskazane w
Dokumentacji Projektowej lub ST posiadające aprobatę techniczną oraz atest producenta:
 emulsja kationowa wg EmA-99. IBDiM,
 roztwór asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622,
 lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniaczy wg PN-C-96177,
 papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 oraz wg BN-88/6751-03,
 wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobaty techniczne – za
zgodą Inżyniera.
2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i żelbetowych
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251.
Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:
 drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017,
 tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,
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tarcica liściasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,
gwoździe wg BN-87/5028-12,
śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i PN-M-82010,
płyty pilśniowe z drewna wg BN-6917122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadająca wymaganiom
określonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inżyniera.
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem akceptacji Inżyniera.
2.7. Płyty betonowe
Płyty betonowe o wymiarach 60 x 40 x 10 cm do umocnienia skarpy nad wlotem i wylotem przepustu zgodnie z
„Katalogiem...”. Płyty betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01.
2.8. Mieszanka kruszywa naturalnego
Mieszanka 0/16, układana pod płytą denną na wlocie i wylocie przepustu powinna spełniać wymagania normy
PN-86/B-06712.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
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 DM-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 nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia
zastosowanego środka transportu. Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno być symetryczne.
Elementy należy układać na podkładach drewnianych. Podkłady powinny wystawać poza obręb elementu co
najmniej 30 cm. Do transportu elementów betonowych 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,
 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 DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Wykonanie przepustów powinno być zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
oraz w zgodności z katalogiem „Prefabrykowane przepusty rurowe”.
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5.2. Wykonanie wykopu
Wykopy należy wykonać o wymiarach zgodnych z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w zgodności z katalogiem „Prefabrykowane przepusty rurowe”.
Metoda wykonywania robót ziemnych w wykopach pod przepusty powinna być dobrana w zależności od
wielkości robót, głębokości wykopu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. 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 materiału jak na ławę pod płytami wlotu i wylotu pkt 2.8 Mieszanka 0/16,
układana jako ława fundamentowa powinna spełniać wymagania normy PN-86/B-06712.
Górną warstwę ławy fundamentowej należy wykonać z betonu B-10 o wymiarach zgodnych z Dokumentacją
Projektową oraz z katalogiem „Prefabrykowane przepusty rurowe”.
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 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.
5.5. Wykonanie zasypki
Wymiary i sposób formowania zasypki powinny być zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej oraz w "Projekcie Technicznym Typowych Elementów Przepustów Rurowych".
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 PN-S-02205,
 wymagany wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy od 1,0,
 grunt zasypki powinien być niewysadzinowy, należy stosować żwiry, mieszanki kruszywa naturalnego i
piaski co najmniej średnioziarniste. Wymagania dla żwiru i mieszanki kl. II, zgodnie z PN-B-11111, dla
piasku gat. 1 i 2, wg PN-B-11113.

6. KONTROLA JAKOŚCI
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola betonu
Kontrola betonu na stanowisku betonowania obejmuje:
 badanie wytrzymałości R28 (dla betonu B30, B25, B10)
 badanie nasiąkliwości (tylko dla betonu B30 i B25),
 badanie mrozoodporności (tylko dla betonu B30 i B25).
Częstotliwość:
 wytrzymałość 1 seria (3 próbki) z każdego dnia betonowania,
 nasiąkliwość i mrozoodporność z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem.
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
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występowanie rys włoskowatych (skurczowe, do 0,1 mm rozwartości):
 poprzeczne - na 1/4 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 jakości zbrojenia w betonie
Sprawdzenie średnicy prętów i usytuowania zbrojenia należy przeprowadzić przez pomiar z dokładnością 1 mm.
Stal musi posiadać deklarację zgodności producenta zawierającą nazwę wytwórcy, oznaczenie wyrobu wg PN82/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 PN91/H-04310 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.
6.4. 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 cm, 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.
6.5. Sprawdzenie ławy fundamentowej
Sprawdzeniu podlega:
 rodzaj materiału użytego do wykonania ławy,
 usytuowanie ławy w planie,
 rzędne wysokościowe,
 grubość ławy,
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową.
Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów, wynoszą:
 różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie -  5 cm,
 różnice wymiarów rzędnych ławy -  2 cm.
6.6. Kontrola prefabrykatów rurowych
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.
6.7. Sprawdzenie ułożenia przepustu
Sprawdzenie podstawowych wymiarów przepustu należy przeprowadzić przez wykonanie pomiarów w zakresie:
 położenie przepustu w stosunku do osi, z dokładnością 1 cm,
 rzędne dna wlotu i wylotu, z dokładnością  1 cm.
6.8. Sprawdzenie wykonania zasypki
Sprawdzenie wykonania zasypki powinno się odbywać w czasie wykonywania zasypki i po jej wykonaniu.
Należy sprawdzać zgodność wykonania zasypki z wymaganiami podanymi w pkt 5.6.
Dla warstw nasypów położonych nad zasypką przepustów obowiązują wymagania wg ST D-02.03.01 „Wykonanie
nasypów”.
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7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest.
a) 1 m (metr) przepustu z prefabrykatów rurowych betonowych o odpowiedniej średnicy,
b) 1 m3 (metr sześcienny) wykonanej ławy fundamentowej,

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
a) Cena 1 m wykonania przepustu z typowych prefabrykowanych rur betonowych obejmuje:
 oznakowanie robót,
 roboty pomiarowe (wytyczenie przepustu) i przygotowawcze,
 wykonanie wykopu pod ławę fundamentową, wraz z odwodnieniem,
 zakup i dostarczenie materiałów,
 wykonanie ław fundamentowych i ich pielęgnację,
 montaż konstrukcji przepustu z rur prefabrykowanych i rur stalowych o odpowiedniej średnicy,
 wykonanie izolacji przepustu,
 wykonanie zasypki z zagęszczeniem warstwami, zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,
 wykonanie badań i pomiarów.
b) Cena 1 szt. wlotu lub wylotu przepustu dla odpowiedniej średnicy rury i 1 m3 wykonanej ławy fundamentowej
obejmuje:

wykonanie wykopu pod fundamenty ścianek wlotu lub wylotu i ławę, wraz z odwodnieniem,

zakup i dostarczenie materiałów,

wykonanie deskowania fundamentu i ścianek wlotu lub wylotu,

wykonanie zbrojenia i betonowanie,

rozebranie deskowania,

wykonanie izolacji,

umocnienie skarpy nasypu nad wlotem lub wylotem płytami betonowymi 35355 cm,

wykonanie badań i pomiarów,

uporządkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PN-88/B-06250
Beton zwykły.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-86/B-06712
Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej.
PN-74/B-24622
Roztwór asfaltowy do gruntowania.
PN-EN 197-1
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu
powszechnego użytku.
8. PN-88/B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
9. PN-58/C-96177
Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.
10. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
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11. PN-75/D-96000
12. PN-82/H-93215
13. PN-85/S-10030
14. PN-91/S-10042
15. PN-S-02205
16. PN-EN 1916

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.
Obiekty mostowe. Obciążenia.
Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog „Prefabrykowane przepusty rurowe” - Transprojekt-Warszawa, maj 1994 r. (Część ogólna i
Prefabrykaty  80 cm) wraz z aktualizacją z uwzględnieniem normy PN-91/S-10042 dotyczącej
obciążenia klasy B/A wg PN-85/S-10030.
18. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99.IBDiM Warszawa 1999.
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D.04.02.01. WARSTWA ODSĄCZAJĄCA
Z PODSYPKI PIASKOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem
warstwy odsączającej związanych z budową chodników wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 4344W w
msc. Myszadła.
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 ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem warstwy
odsączającej z podsypki piaskowej grubości 20 cm pod zjazdy indywidualne, publiczne i chodnik.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami
podanymi w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-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 DM-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:
 piaski,
 żwir i mieszanka.
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki:
a) szczelności, określony zależnością:
D 15
5
d 85
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej
d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.
b) zagęszczalności, określony zależnością:
d 60
U 
5
d 10
gdzie:
U - wskaźnik różnoziarnistości,
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
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Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4].
2.5. Składowanie materiałów
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 równiarek,
 walców statycznych,
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-04.01.01
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.
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. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na
materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej
zagęszczania.
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku
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jej górnej krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według
BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo
należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
5.4. Odcinek próbny
Odcinek próbny należy wykonać na co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót:
 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po
zagęszczeniu,
 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika
zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do
wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
5.5. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być
utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej
warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-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. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości
kruszywa określone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
1 Szerokość warstwy
co 50 m
2 Równość podłużna
co 20 m na każdym pasie ruchu
3 Równość poprzeczna
co 50 m
4 Spadki poprzeczne *)
co 50 m
5 Rzędne wysokościowe
co 25 m
6 Ukształtowanie osi w planie *)
co 25 m
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Grubość warstwy

Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 200 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2
8 Zagęszczenie, wilgotność kruszywa
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 200 m2
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych
łuków poziomych.
6.3.2. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą
BN-68/8931-04 [7].
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą.
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją  0,5%.
6.3.5. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać
+1 cm i -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.3.7. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną
grubość tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.
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.
6.3.8. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być
mniejszy od 1.
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02
[6], nie powinna być większa od 2,2.
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3,
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie
zagęszczone. 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 DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-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.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:
 prace pomiarowe,
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
 utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-B-06714-17
3. PN-B-11111
4. PN-B-11112
5. PN-B-11113
6. BN-64/8931-02
7. BN-68/8931-04
8. BN-77/8931-12
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Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoża przez obciążenie płytą
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie przy budowie chodników wraz ze zjazdami w
ciągu drogi powiatowej Nr 4344W w msc. Myszadła.
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 ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem podbudowy
zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102. Zakres robót obejmuje
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 063 mm, grubości 20
cm pod zjazdy indywidualne i publiczne.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa zagęszczonej mieszanki, która
stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami i z
definicjami zamieszczonymi 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
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inżyniera.
2.2. Kruszywo
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie będzie kruszywo
łamane. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna nie może
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według wg PN-B-06714/15, powinna mieścić się pomiędzy krzywymi
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy

2.2.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1.
Tabela 1. Właściwości kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie właściwości
Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż
Zawartość ziarn nieforemnych, %(m/m), nie więcej niż
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 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
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w stosunku do straty
masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, % (m/m), nie
więcej niż
9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie więcej niż
10 Wskaźnik nośności podbudowy wnoś mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy
niż przy zagęszczeniu Is  1,03

Wymagania
od 2 do 10
5
35
1
od 30 do 70

Badania wg
PN-B-06714/15
PN-B-06714/15
PN-B-06714/16
PN-B-04481
BN-64/8931-01

35

PN-B-06714/42

30
3
5
1
120

PN-B-06714/18
PN-B-06714/19
PN-B-06714-19
PN-S-06102

2.3. Woda
Do zwilżania kruszywa stosuje się stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-B-32250.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy stosować następujące
rodzaje sprzętu:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki
powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej.
Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o
wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności.
b) równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inżyniera do rozkładania mieszanki na drogach o ruchu
mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki.
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania,
d) płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych
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4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.
Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5
5.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D.04.02.01 „Warstwa odsączająca”.
Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami wykazuje jakiekolwiek
wady, to powinny być one usunięte wg zasad akceptowanych przez Inżyniera.
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową lub
wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi w niniejszej ST.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia
jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
5.3. Wbudowanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest
segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
5.4. Zagęszczenie mieszanki
Podbudowę należy zagęszczać w jednej warstwie o grubości projektowanej po zagęszczeniu, odpowiednim
sprzętem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie podbudowy powinno być
równomierne na całej szerokości.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić 1,03 dla
projektowanego odcinka.
Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2  180 MPa
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2.
E2

 2,2

E1

5.5. Odcinek próbny
Jeżeli Inżynier uzna to za konieczne to, co najmniej 10 dni przez rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek
próbny w celu:
stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,
określenia grubości warstwy materiału z w stanie luźnym koniecznej do osiągnięcia wymaganej grubości
warstwy po zagęszczeniu,
ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania
podbudowy na budowie.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany
w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.
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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
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1. Badania przed rozpoczęciem robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny
obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.1.
6.2. Badania w czasie robót
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie
Lp.

1
2
3
4

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań Maksymalna
powierzchnia
na
dziennej
działce podbudowy przypadająca na
roboczej
jedno badanie (m2)

Uziarnienie mieszanki
2
600
Wilgotność mieszanki
Zagęszczenie warstwy
2
1000
Badanie właściwości kruszywa wg dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie
tab. 1, pkt. 2.2.2
kruszywa

6.2.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej dziennej działce
roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej warstwy, przed jej
zagęszczeniem. Wyniki powinny być zgodne z p. 2.2.1.
6.2.2. Wilgotność mieszanki
Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17; do kontroli należy pobierać 2 próbki z każdej dziennej
działki roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancją +10%, -20%.
6.2.3. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na
metodzie obciążeń płytowych, i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.
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

 2,2
E1
Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2  180 MPa
Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa przy zastosowaniu
płyty VSS o średnicy 300 mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,45 MPa.
Obliczenie wyników wg wzoru:

E

3p
D
4s

w którym:
E – moduł odkształcenia
p – różnica nacisków (MPa), s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm)
D – średnica płyty (mm)
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6.2.4. Właściwości kruszywa
Właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2.2. należy badać dla
każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane losowo
w obecności Inżyniera.
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Tabela 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy
Lp.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie badań i pomiarów
Szerokość podbudowy
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne*)
Rzędne wysokościowe

6
7

Ukształtowanie osi w planie*)
Grubość podbudowy

Minimalna częstotliwość pomiarów
10 razy na 1 km
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
na siatce o rozmiarach 10 m x 10 m wraz ze sprawdzeniem osi
podłużnej i obu krawędzi
łukach dla pozostałych dróg: co 20 m na prostych i co 10 m na, na osi
podłużnej i krawędziach
co 100 m
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.
6.3.1. Szerokość podbudowy
Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 100 m. Szerokość
podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
6.3.2. Równość podbudowy
Kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne nierówności pod łatą 10 mm.
Kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m; dopuszczalne
odchyłki pod łatą 10 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomnicą, co 100 m.
Dopuszczalne odchyłki spadku  0,5 %.
6.3.4. Rzędne wysokościowe
Kontrola rzędnych niwelety za pomocą instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyłki -1cm, +0cm.
6.3.5. Ukształtowanie osi podbudowy
Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach głównych
łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej
niż  5cm.
6.3.6. Nośność podbudowy
 moduł odkształcenia wg „Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego - Załącznik” powinien być zgodny z
podanym w tablicy 4,
 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tabela 4. Cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
wskaźniku wnoś
nie mniejszym
niż, %
120

Wymagane cechy podbudowy
Wskaźnik
Maksymalne
ugięcie Minimalny moduł odkształcenia mierzony
zagęszczenia IS nie
sprężyste pod kołem, mm
płytą o średnicy 30 cm, MPa
mniejszy niż
40 kN
50 kN
od
pierwszego od
drugiego
obciążenia E1
obciążenia E2
1,03
1,10
1,20
100
180
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6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w
pkt. 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości, co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm powinien to
Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną głębokość do
połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i ponowne zagęszczenie.
6.4.2. 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 i ponownie
zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy
wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie o grubości 20 cm pod zjazdy indywidualne i publiczne.

8. ODBIÓR 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 i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy uwzględnia:
 prace pomiarowe i przygotowawcze,
 oznakowanie miejsca robót,
 zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce składowania,
 przygotowanie mieszanki,
 wykonanie odcinka próbnego,
 transport i rozłożenie mieszanki,
 profilowanie,
 zagęszczenie,
 utrzymanie podbudowy,
 badania materiałów, opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
60

PN-B-06714/15
BN-64/8931-01
PN-B-06714/12
PN-B-06714/16
PN-B-06714/17
PN-B-06714/18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziarn.
Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotności.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
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7. PN-B-06714/19
8. PN-B-06714/28
9. PN-B-06714/42
10. PN-B-11112
11. PN-B-32250
12. PN-S-06102
13. BN-68/8931-04
14. BN-70/8931-06
15. BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.
Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
16. „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – Część 2. Załącznik” GDDP,
Warszawa 1998 r.
17. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych . IBDiM 1997.
18. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.
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D-05.03.23. NAWIERZCHNIA
Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm w ramach budowy chodników wraz ze zjazdami
w ciągu drogi powiatowej Nr 4344W w msc. Myszadła.
1.2. Zakres stosowania SST
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 niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem nawierzchni na
zjazdach indywidualnych i publicznych z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm na podsypce piaskowocementowej grubości 3 cm.
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. Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST DM.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
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 2.
2.1. Betonowa kostka brukowa
Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej o grubości 8 cm. Kształt kostki betonowej
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.
Beton kostki powinien spełniać wymagania:
wytrzymałość na ściskanie  50 MPa,
nasiąkliwość nie większa niż 5%,
mrozoodporność nie niższa niż F 150,
ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 4 mm.
Powierzchnie elementów powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być
równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą:
- dla długości i szerokości
 3 mm,
- dla grubości
 5 mm.
Powierzchnie boczne uważa się za płaskie względnie proste jeżeli nie występują odchylenia powyżej 2 mm.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów należy dokonywać
zgodnie z PN-80/B-10021.
W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres
kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badań .
2.2. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy kostkami
62

Należy stosować:
na podsypkę piaskową – piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712,
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-

na podsypkę piaskowo-cementową mieszankę: cementowo-piaskową 1:4 – cement portlandzki klasy 32,5 wg
PN-B-19701 i piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712
dla zaprawy cementowo-piaskowej: mieszankę cementowo-piaskową 1:2 dla wypełnienia szczelin – cement
portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 i piasek wg PN-B-06711.

-

2.3. Woda
Woda powinna być "odmiany 1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Barwa wody powinna odpowiadać
barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna wydzielać zapachu gnilnego.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych.
Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.
Cement należy przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące wg BN-88/6731-08.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.1. Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów płytowych z osłona z
tworzywa sztucznego, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
Do wykonywania podsypki można stosować małe spycharki, równiarki a do zagęszczania również małe walce
statyczne i wibracyjne.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.
4.1. Przewóz materiałów
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych
długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co najmniej co 50 sztukę.
Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej:
- oznaczenie (określenie) wyrobu,
- znak wytwórni,
- datę produkcji.
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 5.
5.1. Przygotowanie podłoża
Podłożem pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm będzie podbudowa z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie ujęta w SST D.04.04.02.
5.2. Wykonanie nawierzchni z kostki
a)

brukową kostkę betonową należy zawsze układać na warstwie podsypki wykonanej z piasku lub mieszanki
cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową. Grubość podsypki po
zagęszczeniu nawierzchni powinna być jak opisano w pkt. 1.3 niniejszej SST;
b) dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów nie może
przekraczać 2 mm,
c) powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, włazy itp.)
powinna wystawać 35 mm powyżej powierzchni tych urządzeń,
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d) elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia znajdowała
się 1 cm powyżej górnej powierzchni krawężnika,
e) kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu,
f) szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm.
g) wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości,
h) elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato, jednak były nie
szersze niż 9 mm,
i) spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość elementu ,
j) ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy prowadzić od krawędzi niższej ku
wyżej położonej w kierunku poprzecznym kształtek, po ubiciu należy szczeliny uzupełnić piaskiem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6
6.1. Podczas wykonywania nawierzchni z kostki betonowej Wykonawca będzie kontrolował:
- grubość wykonanej podsypki piaskowej;
- równość wykonanej nawierzchni,
- ścisłość ułożonej nawierzchni,
- dokładność ubicia nawierzchni,
- prawidłowość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową,
- oczyszczenie nawierzchni,
- zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST.
6.2. Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych robót oraz na podstawie pomiarów Wykonawcy,
ewentualnie pomiarów dodatkowych własnych, stwierdza jakość i zgodność ich wykonania z Dokumentacją
Projektową i SST, przy czym uwzględnia następujące dopuszczalne tolerancje:
- dla spadków poprzecznych wykonanej nawierzchni z kostki  1%
- dla grubości warstwy podsypki piaskowej  0,5 cm
- dla równości wykonanej nawierzchni prześwit pod łatą 4 m może max. wynosić 1 cm,
- ścisłość ułożonej nawierzchni, przewiązanie spoin, właściwe wypełnienie spoin.
Oczyszczenie nawierzchni Inspektor Nadzoru ocenia wizualnie w trakcie prowadzenia robót oraz po ich zakończeniu.
6.3. W przypadku stwierdzenia różnic przekraczających dopuszczalne tolerancje, Inspektor Nadzoru ma prawo nakazać
rozbiórkę wykonanych robót i doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.
6 dały pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
64

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej prasowanej obejmuje:
roboty przygotowawcze i pomiarowe,
zakup i dostarczenie materiałów,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej grub. 3 cm
ułożenie nawierzchni z kostki i jej ubicie,
wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową,
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oczyszczenie nawierzchni,
pomiary kontrolne i badania.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-19701
2. BN-88/B-6731-08
3. PN-B-06711
4. PN-B-32250
5. PN-B-06250
6. PN-B-04111

Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
Cement. Transport i przechowywanie
Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Beton zwykły
Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.
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D-06.01.03 UMOCNIENIE ŚCIEKÓW
ELEMENTAMI PREFABRYKOWANYMI
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem umocnienia płytami ażurowymi przy budowie chodników, zjazdów indywidualnych przy drodze
powiatowej Nr 4344W w msc. Myszadła.
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 trwałym
powierzchniowym umocnieniem ścieku z zastosowaniem elementów prefabrykowanych.
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. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.
1.4.4. Prefabrykat - element wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub ścieku.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 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 OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu ścieku objętymi niniejszą ST są:
 kruszywo,
 cement,
 zaprawa cementowa,
 elementy prefabrykowane,
2.3. Kruszywo
Żwir i mieszanka powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-11111:1996 [1].
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 [1].
2.4. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [4].
Cement hutniczy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701:1997 [4].
Składowanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [8].
2.5. Zaprawa cementowa
Przy wykonywaniu umocnień rowów i ścieków należy stosować zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14501:1990 [3].
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2.6. Elementy prefabrykowane
Wytrzymałość, kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST.

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia ścieku powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
 równiarek,
 ew. walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,
 ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
 wibratorów samobieżnych,
 płyt ubijających,
 ew. sprzętu do podwieszania i podciągania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
4.2.2. Transport cementu
Cement należy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [8].
4.2.3. Transport elementów prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed uszkodzeniami.
Do transportu można przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 RG.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Układanie elementów prefabrykowanych
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia rowu są:
 płyty ściekowe betonowe grubości 15 cm i szerokości 60 cm - typ korytkowy wg KPED-01.03 [14],
 ażurowe płyty betonowe (eko) o wymiarach 60 x 40 x 10 cm.
Podłoże, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika Is = 1,0. Na
przygotowanym podłożu należy ułożyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i zagęścić do wskaźnika
Is = 1,0. Elementy prefabrykowane należy układać z zachowaniem spadku podłużnego i rzędnych ścieku zgodnie z
dokumentacją projektową lub SST.
Spoiny pomiędzy płytami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową o stosunku 1:2 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 OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jakości umocnień elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:
 wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pktem 5.2,
 szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka  2 cm,
 odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne  1 cm,
 równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm,
 dokładności wypełnienia szczelin między prefabrykatami - pełna głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
 m2 (metr kwadratowy) ułożonego umocnienia ścieku ażurowymi płytami betonowymi.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 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 pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 ułożonego umocnienia ścieku obejmuje:
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 ew. wykonanie koryta,
 dostarczenie i wbudowanie materiałów,
 ułożenie prefabrykatów,
 pielęgnacja spoin,
 uporządkowanie terenu,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11113:1996
2. PN-B-12099:1997
3. PN-B-14501:1990
4. PN-B-19701:1997
5. PN-P-85012:1992
6. PN-S-02205:1998
7. PN-S-96035:1997

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody
badań
Zaprawy budowlane zwykłe
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
Wyroby powroźnicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn
rolniczych
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Popioły lotne

10.2. Inne materiały
10. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
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D-06.04.01. ROWY
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związane z
remontem i utrzymaniem rowów przy przebudowie chodników, zjazdów indywidualnych przy drodze powiatowej
Nr 4344W w msc. Myszadła.
1.2. Zakres stosowania OST
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na
drogach krajowych i wojewódzkich.
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach gminnych i powiatowych.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z oczyszczaniem,
pogłębianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu a także oczyszczeniem istniejących przepustów z rur
betonowych pod zjazdami.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi.
1.4.3. Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy.
1.4.4. Rów stokowy - rów zbierający wodę spływającą ze stoku
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
2. MATERIAŁY
Materiały nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 ,.Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych i utrcymaniowych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego
sprzętu:
- koparek podsiębiernych,
- spycharek lemieszo«ych,
- równiarek samojezdnych lub przyczepnych,
- urządzeń kontrolno-pomiarowych,
- zagęszczarek płytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materialów
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej OST można korzystać z dowolnych środków transportowych.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.2. Oczyszczenie rowu
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namulu 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
PN-S-02204 [1]:
- dla row-u 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 - dna wyokrąglone lukiem kołowym o pronueniu 0,50 m, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m da 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
kolowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy zvewnętrznej 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 trapezo«y, szerokość dna co najmniej
0,40 m, nachylenie skarp od
1:1;5 do I:3, głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony ca najmniej o 3,0 m od krawędzi
skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej o 5,0 m w pozostalych przypadkach.
- dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej 0,40 m, głębokość minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na zalamaniach trasy łuki kołowe o promieniu co najmnięj 10.0 m.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłiiżny rowu powinien wynosić 0,2%;w wyjątkowych sytuacjach na
odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1 %.
Największy spadek podhiżny rowu nie powinien przekraczać:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5°/g
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0°/g
- 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%,
- faszvną - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.
5.4. Roboty wykończeniowe
Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć poza obręb pasa
drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez Inżyniera.
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaiuami Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
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6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp.
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1:
Lp

Wyszczególnienie

Minimalna częstotliwość pomiarów

1

Spadek podłużny rowu

1 km na każde 5 km drogi

2

Szerokość i głębokość rowu

1 raz na 100 m

3

Powierzchnia skarp

1 raz na 100 m

6.2.1. Spadki podłużne rowu.
Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5% spadku.
6.2.2. Szerokość i głębokość rowu.
Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5% cm
6.2.3. Powierzchnia skarp.
Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie powinien przekraczać
3 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w QST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiamwa
Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wyniaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy ptatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m remontowanego rowu i oczyszczonego przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- oczyszczenie rowu,
- poglębianie i profilowanie rowu.
- ścięcie trawy i krzaków,
- odwiezienie urobku,
- roboty wykończeniowe,
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02204

Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

10.2. Inne materiały
2.

Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
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D-07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych
z oznakowaniem poziomym w ramach budowy chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 4344W w msc.
Myszadła.
1.2. Zakres stosowania SST
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 niniejszej SST dotyczą zasad wykonywania Robót związanych z wykonaniem oznakowania
poziomego.
W zakres robót wchodzi:
– wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (linie P-10, P-14, P-17).
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"
pkt. 1.4.
1.4.1. Oznakowanie poziome – znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych z
oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2. Strzałki – znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa,
na którym się znajdują.
1.4.3. Znaki poprzeczne – znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystów w poprzek jezdni
oraz miejsca zatrzymania pojazdów
1.4.4. Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.
1.4.5. Oznakowanie cienkowarstwowe – oznakowanie na jezdni wykonane farbą nakładaną warstwą grubości od 0,3 mm
do 0,8 mm.
1.4.6. Kulki szklane – materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane
materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania w nocy.
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
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 2.
2.1. Materiały do oznakowania cienkowarstwowego
Biała farba drogowa na bazie rozpuszczalników, jednoskładnikowa stosowana na zimno. Farba musi posiadać
Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz musi być umieszczona na liście
preferencyjnej materiałów do cienkowarstwowego znakowania dróg, opracowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg
Publicznych.
Rozpuszczalnik - do rozcieńczania farby wolno używać tylko rozpuszczalnika wskazanego przez producenta farby i
wymienionego w świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym wydanym dla
farby. Przy myciu sprzętu do znakowania mogą być użyte inne rozpuszczalniki.
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2.2. Materiał odblaskowy
Materiał odblaskowy - odblask farby uzyskuje się przez posypanie jej powierzchni, bezpośrednio po naniesieniu,
mikrokulkami szklanymi. Mikrokulki szklane powinny charakteryzować się uziarnieniem 100-600 mikrometrów lub
125-630 mikrometrów. Mikrokulki powinny być powierzchniowo ulepszone w celu wyeliminowania trudności przy
ich rozsypywaniu.
Mikrokulki muszą charakteryzować się następującymi cechami:
- współczynnik załamania światła - ponad 1,50,
- odpornością na wodę i chlorek sodowy,
- zawartością kulek z defektami mniejszą od 20%.
2.3. Materiał uszorstniający oznakowanie
Powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości. Materiał uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek
mniejszych niż 90 m.
Materiał uszorstniający oraz jego mieszanina z kulkami szklanymi powinny odpowiadać wymaganiom określonym w
aprobacie technicznej lub POD-97.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości
chemicznych i fizycznych przez okres co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych przez
producenta. Materiały należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza
powinny być zabezpieczone przed napromieniowaniem słonecznym, opadami i przechowywane w temperaturze od 0o
do 25oC.
Materiały do poziomego znakowania dróg powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach producenta.
Opakowania powinny być zgodne z PN-O-79252 a ponadto na każdym opakowaniu powinien być umieszczony trwały
napis zawierający:
- nazwę producenta i materiału,
- masa brutto i netto,
- numer partii i data produkcji,
- informacje o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,
- ewentualne wskazówki dla użytkowników.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.1.

Znakowanie podłużne musi być wykonywane wyłącznie sprzętem mechanicznym.
Znakowanie poprzeczne może być wykonywane przy użyciu szablonów.

3.2.

Sprzęt musi być zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypywania mikrokulkami szklanymi. Zestaw
sprzętu powinien posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych materiałów oraz gwarantować
równomierność ich podawania. Elementy oznakowania wykonywane ręcznie mogą być ręcznie posypywane
materiałem odblaskowym.
Do oczyszczenia znakowanej powierzchni można użyć szczotek mechanicznych, sprężarek.

3.3. Sprzęt towarzyszący
Wykonawca musi dysponować pojazdami do rozstawiania pachołków, które zabezpieczają świeże znakowanie
przed rozjechaniem.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.
4.1.

Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w typowych, zapewniających szczelność opakowaniach
handlowych, krytymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5.
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5.1. Przygotowania podłoża
Wykonawca Robót przed malowaniem wykona oczyszczenie powierzchni malowanej z pyłu, kurzu i innych
zanieczyszczeń za pomocą szczotek mechanicznych, ręcznych a w razie potrzeby sprężonym powietrzem.
Powierzchnia malowana musi być sucha i czysta.
Temperatura powierzchni malowanej powinna być > 10oC, wilgotność max. 85%.
Wilgotność względna powietrza będzie zgodna z zaleceniami producenta farby lub poniżej 85%.
5.2. Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, należy wykonać przedznakowanie, stosując się do
ustaleń Inżyniera oraz „Instrukcji o znakach drogowych poziomych”.
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedzankowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek i
koniec znakowania należy zaznaczyć małą kreską poprzeczną.
5.3. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w przypadku ich braku lub
niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie od 2 do 4 min do
uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania
nie daje się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch.
Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, zachowując wymiary i ostrość
krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce
szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w czasie prac, określona przez
średnie zużycie na metr kwadratowy nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.
Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy użyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziałem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych
prac, wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. Decyzję dotyczącą
rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inżynier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.
6.2. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.2.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.2.1.1. Widzialność w dzień
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminacji i barwą oznakowania.
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się
współczynnik luminacji w świetle rozproszonym Q=L/E, gdzie
Q – współczynnik luminacji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1,
L – luminacja pola w świetle rozproszonym, mcd/m²,
E – oświetlenie płaszczyzny pola, lx.
Pomiary luminacji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem luminacji wg POD-97.
Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy białej na nawierzchni
asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1.
Pomiar współczynnika luminacji w świetle rozproszonym może być zastąpiony pomiarem współczynnika
luminacji ß, wg POD-97. Wartość współczynnika ß powinna wynosić dla oznakowania świeżego, barwy białej,
co najmniej 0,60.
Wartość współczynnika ß powinna wynosić dla oznakowania używanego barwy białej, po 12 miesiącach
używalności, co najmniej 0,30.
6.2.1.2. Widzialność w nocy
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg POD-97.
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeżego w stanie suchym, barwy białej, co
najmniej 300 mcd m-2 lx-1.
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania grubowarstwowego używanego barwy białej,
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po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1.
6.2.1.3. Szorstkość oznakowania
Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadłem angielskim, wg POD-97. Wartość SRT symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe
opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu:
 świeżym, co najmniej 50 jednostek SRT,
 używanym, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.
6.2.1.4. Trwałość oznakowania
Trwałość oznakowania oceniana jako stopień w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami, wg
POD-97, powinna wynosić po 12-miesięcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego
co najmniej 6.
6.2.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania)
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym że nie
może przekraczać 2 godzin.
6.2.1.6. Grubość oznakowania
Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla
oznakowania cienkowarstwowego, co najwyżej 800 μm (grubość na mokro bez kulek szklanych).
6.2.3. Tolerancje wymiarów oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i „Instrukcją o
znakach drogowych poziomych”, powinny odpowiadać następującym warunkom:
- szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5mm
- długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm,
- dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości wymaganej
- dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego
wzoru niż  50 mm dla wymiaru długości i  20 mm dla wymiaru szerokości.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową robót jest:
- 1 m2 (metr kwadratowy) dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego,

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie zlecone pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może
być dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu.
8.2. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i
badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.
8.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu podlegają cechy
oznakowania określone w POD-97. Wymaga się aby gwarancja wynosiła 3 lata.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m2 oznakowania poziomego obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- przygotowanie i dostarczenie materiałów,
- oznakowanie robót,
- oczyszczenie podłoża,
- przedznakowanie,
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją
projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”,
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
- przeprowadzenie wszystkich wymaganych badań i pomiarów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-O-79252
Opakowania transportowe z zawartością. Pakowanie, przechowywanie i transport.
2. "System dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów do poziomego znakowania dróg" - opracowanie
IBDiM, zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych Zarządzeniem z dnia 18.05.1992 r.
3. DIN 67520. Cz. I. "Materiały retrorefleksyjne w bezpieczeństwie ruchu. Fotometryczna ocena, pomiary i
charakterystyka materiałów retrorefleksyjnych".
3. WFP 98-606 "Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Retroodbicie.".
4. LCPC. "Skala wzorców do oceny trwałości poziomego oznakowania.
5. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120)
6. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” – Informacje. Instrukcje.
Zeszyt Nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997 r.
7. Aprobaty techniczne IBDiM na stosowane materiały.
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D-07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z oznakowaniem pionowym oraz opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas budowy) wraz
z wykonaniem oznakowania dotyczącym chodnika i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 4344W w msc.
Myszadła.
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 ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem oznakowania
pionowego dróg. Zaprojektowano ustawienie znaków: grupa wielkości: średnie, folia odblaskowa
Szczegółowa lokalizacja znaków zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony
na konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni, którego umieszczana jest treść znaku. Tarcza może być
wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może być wykonane jako
malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową). W przypadkach szczególnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może być zatopione w tarczy znaku.
1.4.4. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym zamocowana jest tarcza
znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, zaciski itp.)
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
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 2.
Każdy materiał użyty do wykonania oznakowania i konstrukcji wsporczych musi być dopuszczony do stosowania
Polską Normą lub Aprobatą Techniczną wydaną przez IBDiM.
2.1. Tarcze znaków
2.1.1. Znaki o konstrukcji panelowej tarcz
Tarcze oznakowania kierunkowego wykonane będą z blachy stalowej grubości, co najmniej 1,25 mm,
zabezpieczonych antykorozyjnie metodą zanurzeniową (ogniową), które poddane zostaną obróbce chemicznej w
celu pokrycia ich antykorozyjnymi powłokami konwersyjnymi chromianowymi, anodowymi lub im podobnymi,
spełniającymi wymagania badań na odporność w komorze solnej i badań na odporność w warunkach
przyspieszonego starzenia.
Tylne strony tarcz oznakowania kierunkowego będą pokryte lakierem barwy szarej, neutralnej o współczynniku
luminacji o wartości 0,08 do 0,10; zgodnie ze wzorcem w Załączniku do Instrukcji o Znakach Drogowych
Pionowych. Zastosowane powłoki lakiernicze spełnią warunki norm PN-C-81523 oraz PN-C-81521.
Trwałość tarcz znaków nie może być mniejsza od trwałości zastosowanej folii odblaskowej.
Tarcze znaków należy wykonać w konstrukcji panelowej z możliwością dzielenia znaków w płaszczyźnie pionowej i
poziomej. Pionowe i poziome linie łączenia paneli nie mogą powodować przecinania liter.
Usztywnienie paneli należy uzyskać poprzez zagięcie krawędzi znaku lub przez stalowe profile.
Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym pofałdowań, wgięć,
lokalnych wgnieceń lub nierówności itp.
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Odchylenie płaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż:
- 0,1% największego wymiaru znaku przy L  4,0 m
- max. 6 mm przy L > 4,0 m
Przyjęte wymiary paneli muszą gwarantować spełnienie warunków jw. W przypadkach koniecznych należy
dodatkowe wzmocnienia (usztywnienia) zapobiegające odkształceniom powierzchni paneli.
Wymiary tablic Wykonawca opracuje w dostosowaniu do treści znaków.
2.1.2. Znaki o jednolitej konstrukcji tarcz
Znaki, których wymiary nie uzasadniają podziału na panele powinny być wykonane jako jednolite z podwójnie
zagiętymi krawędziami na całym obwodzie, bez osłabiających nacięć i przewężeń na narożach, z zachowaniem
wszystkich innych warunków jak dla tarcz panelowych.
2.2. Konstrukcje wsporcze dla znaków
Konstrukcje wsporcze dla znaków zostaną wykonane w zależności od ich wymiarów liniowych. Według tego
kryterium będą one wykonane w postaci słupków, słupów o przekroju zamkniętym, kratownic lub konstrukcji
kratowych przestrzennych. Konstrukcje wsporcze mogą posiadać jedną, dwie lub trzy podpory w zależności od
szerokości znaku.
Przyjmuje się, że znaki w przedziałach:
- L  1,4 m posiadają jedną podporę
- 1,4 m < L  3,6 m posiadają dwie podpory
- L > 3,6 m posiadają trzy podpory
Materiały zastosowane na konstrukcje wsporcze spełnia wymagania norm: PN-H-74200, PN-EN 573-3:1988,
pozostałe elementy; marki i łączniki wg normy PN-H-84020 oraz PN-E-04500 lub PN-H-04684.
Zamocowanie tarcz oznakowania kierunkowego do konstrukcji wsporczych zostanie wykonane przy użyciu
uchwytów uniwersalnych, ocynkowanych ogniowo.
Konstrukcje wsporcze powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa biernego wg normy EN 12 767.
2.3. Prefabrykaty betonowe – fundamentowanie
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego zostaną wykonane z betonu klasy nie
mniejszej niż B-20 spełniającego wymagania PN-B-06250, a zbrojenie stalowe będzie zgodne z normą
PN-B-03264.
Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych będzie zgodne z normą PN-B-03215. Posadowienie fundamentów
powinno być wykonane na głębokości poniżej przemarzania gruntu.
2.4. Materiały do montażu znaków
Wszelkie materiały zastosowane przez Wykonawcę do łączenia i mocowania znaków do konstrukcji wsporczych będą
zabezpieczone przed korozją, co najmniej metodą ocynkowania ogniowego. Elementy łączeniowe w postaci śrub,
nakrętek i podkładek sprężystych będą pokryte powłokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadającej stali
kwasoodpornej.
2.5. Materiały do wykonania lic tarcz znaków
Lico oznakowania, zawierającego jego treść, należy wykonać:
− z folii odblaskowej typu 2 dla znaków zlokalizowanych przy drodze głównej i w obrębie skrzyżowań,
− z folii typu 1 dla znaków zlokalizowanych przy drogach podporządkowanych
2.6. Folie odblaskowe
Folie zastosowane do wykonania lic odblaskowych znaków muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie
drogowym stosownymi i ważnymi Aprobatami Technicznymi, wydanymi przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
W szczególności w.w Aprobaty Techniczne potwierdzą zgodność wartości fotometrycznych i kolorymetrycznych folii
wybranych do wykonania lic odblaskowych oznakowania z normą PN EN 12899-1 i odpowiednimi Warunkami
Technicznymi IBDiM wraz z Warunkami Technicznymi ITS.
2.7. Technologia produkcji znaków
2.7.1. Nanoszenie lic na tarcze znaków
Nanoszenie lic na tarcze znaków będzie odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanych folii
odblaskowych. Powierzchnie tarcz, przed naniesieniem lic wszystkich rodzajów znaków, zostaną dokładnie
odtłuszczone i odpowiednio przygotowane.
Lica wykonane z folii odblaskowej typu 2 muszą posiadać zabezpieczone krawędzie przed penetracją
zanieczyszczeń poprzez zabezpieczenie mechaniczne (szczelna ramka), chemiczne (środek chemiczny
kompatybilny z rodzajem folii) lub poprzez nadklejenie naddatku folii transparentnej.
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Zastosowana do wykonania lic znaków folia odblaskowa powinna wykazywać pełne związanie z tarczą znaku
przez cały deklarowany okres trwałości znaku. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia, odklejenia,
złuszczenia lub odstawanie lica znaku na krawędziach lub na powierzchni tarczy znaku. Adhezja folii do
powierzchni tarczy znaku powinna uniemożliwiać odklejenie lub oderwanie folii od tarczy.
2.7.2. Obróbka barwna lic znaków
Technologia nanoszenia treści na licach znaków powinna być zgodna z zaleceniami producenta zastosowanych
folii odblaskowych.
Przyjmuje się, że dla znaków wykonanych z folii typu 2 Wykonawca zastosuje technologię wykonania lica na
bazie białej folii odblaskowej z naniesioną transparentną folią ploterową.
Za zgodą Inżyniera dopuszcza się naklejanie napisów.
W każdym przypadku, zastosowane folie będą chemicznie kompatybilne, aby nie zmniejszyć wymaganego
okresu trwałości znaku poniżej:
- 7 lat dla lic wykonanych z folii typu 1
- 10 lat dla lic wykonanych z folii typu 2
2.7.3. Nadawanie znakom cech identyfikacyjnych
Każdy znak przeznaczony do montażu będzie posiadać na tylnej stronie tarczy naniesione w sposób trwały i
czytelny następujące informacje:
a) datę produkcji znaku
b) nazwę lub znak handlowy Wykonawcy znaku
c) nazwę lub znak handlowy producenta użytej folii odblaskowej
d) okres gwarancji odpowiedni dla użytego typu folii odblaskowej lica znaku i materiału tarczy znaku (tj. 10 lub
12 lat)
e) nazwę inwestora
Napisy muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny w normalnych warunkach przez cały okres
użytkowania znaku
2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania zapewniające
zachowanie ich jakości i przydatności do robót,
Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi Wykonawca.
Cement stosowany do wykonania fundamentów dla pionowych znaków drogowych powinien być przechowywany
zgodnie z BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i
w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Roboty ziemne i montażowe związane z wykonaniem oznakowania będą wykonane przy użyciu sprzętu
zatwierdzonego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.
Wykonawca zapewni wszelki środki i warunki techniczne zabezpieczające wykonane oznakowanie przed jakimkolwiek
uszkodzeniem podczas transportu i montażu. Montaż oznakowania na drodze odbędzie się zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie
uprawnienia.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
 lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni, krawędzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,
 wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków
należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia
lokalizacji znaków.
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Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz „Instrukcją o
znakach drogowych pionowych”.
Przy ustawianiu znaków pionowych wzdłuż odcinków z projektowanym oświetleniem drogowych roboty ziemne
związane w wykonaniem dołów pod fundamenty konstrukcji wsporczych znaków należy prowadzić ręcznie z
uwagi na przebieg urządzeń infrastruktury w gruncie.
5.2. Wykonanie oznakowanie
Wykonanie oznakowania będzie zgodne z Dokumentacją Projektową. Organizacja i sposób wykonania robót
ziemnych i montażowych będzie zgodna z poleceniami Inżyniera.
Wysokość umieszczenia znaków, mierzona od poziomu pobocza lub chodnika do dolnej krawędzi znaku ustala się
na:
- 2,2 m przy występującym ruchu pieszym
- 2,0 m w pozostałych przypadkach.
Przy występującym ruchu pieszym, konstrukcja wsporcza nie może ograniczać przekroju chodnika lub pobocza.
W takim przypadku należy przewidzieć zastosowanie konstrukcji wysięgnikowej. Decyzję podejmie Inżynier.
5.3. Lokalizacja znaków w miejscach o szczególnym zagrożeniu dla brd
Konstrukcje wsporcze oznakowania zlokalizowanego w miejscach szczególnie niebezpiecznych, jak: zewnętrzne
strony łuków, wloty dróg, etc., będą odpowiadać wymaganiom bezpieczeństwa biernego zgodnie z normą
EN 12767.
5.4. Lokalizacja znaków w przekroju poprzecznym
1.
2.

Na odcinkach dróg z poboczami pionową krawędź znaku (wewnętrzną w stosunku do drogi) należy odsunąć na
zewnątrz krawędzi korony drogi na odległość minimum 0,5 m. W razie potrzeby należy usunąć gałęzie.
Na odcinkach dróg z chodnikami lub przy braku widoczności znaku (np. drzewa zasłaniające znak) dopuszcza się
odległość pionową krawędzi znaku od krawędzi pasa ruchu, pasa awaryjnego lub utwardzonego pobocza minimum
0,5 m po uzgodnieniu z Inżynierem.

5.5. Widoczność znaku
Przy lokalizowaniu znaku Wykonawca zobowiązany jest:
1) w rejonie skrzyżowań sprawdzić, czy lokalizacja znaku nie powoduje ograniczenia widoczności na wlotach
głównych i podporządkowanych;
2) sprawdzić, czy znaki istniejące nie zasłaniają lub nie są zasłaniane przez montowane, a w razie konieczności
dokonać korekty ich lokalizacji;
3) dokonać wycięcia gałęzi, jeżeli powodują one zasłonięcie znaku.
5.6. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wskazaniami
Inżyniera.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
 odchyłka od pionu, nie więcej niż  1o,
 odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm,
 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie więcej niż  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcją o znakach drogowych pionowych.
5.7. Połączenie tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej lub konstrukcji bramowej w sposób
uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót. Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją
wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez
cały okres użytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie
elementów złącznych o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby
niepowołane.
Tarcza znaku składanego musi wykazywać pełną integralność podczas najechania przez pojazd w każdych
warunkach kolizji. W szczególności - żaden z segmentów lub elementów tarczy nie może się od niej odłączać w
sposób powodujący narażenie kogokolwiek na niebezpieczeństwo lub szkodę.
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.
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5.8. Trwałość wykonania znaku pionowego
Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną czytelność przedstawionego na
nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie
mogą powodować zniekształcenia treści znaku.
Wymagane okresy trwałości znaków:
- 7 lat dla lic wykonanych z folii typu 1
- 10 lat dla znaków z licami wykonanymi z folii typu 2

6. KONTRROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1. Badania materiałów
Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi Aprobaty Techniczne lub
deklaracje zgodności z przedmiotowymi normami.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z aprobatą techniczną lub z deklaracją zgodności wydaną przez
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producentów
Lp.
1

2

Rodzaj badania
Sprawdzenie
powierzchni

Sprawdzenie
wymiarów

Liczba badań

Opis badań

Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym
okiem. Do ew. sprawdzenia głębokości
od 5 do 10 badań z
wad użyć dostępnych narzędzi (np.
wybranych losowo
liniałów z czujnikiem, suwmiarek,
elementów w każdej
mikrometrów itp.
dostarczonej partii
Przeprowadzić uniwersalnymi
wyrobów liczącej do 1000
przyrządami pomiarowymi lub
elementów
sprawdzianami (np. liniałami,
przymiarami itp.)

Ocena wyników
badań

Wyniki badań
powinny być zgodne
z wymaganiami
punktu 2

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości
dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2.
6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:
 zgodność wykonania znaków pionowych z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary, wysokość
zamocowania znaków),
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,
 prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze,
 poprawność wykonania fundamentów,
 poprawność ustawienia słupków, konstrukcji wsporczych i konstrukcji bramowych,
W przypadku wykonania spawanych złącz elementów konstrukcji wsporczych należy:
 przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (od 10 do 20 mm z każdej strony)
dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów,
 oględziny złączy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu od 2 do 4 razy; do
pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
 w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości zmęczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515,
 złącza o wadach większych niż dopuszczalne, określone w punkcie 5.7, powinny być naprawione powtórnym
spawaniem.
6.3. Kontrola po ustawieniu znaków
Po ustawieniu znaków drogowych kontroli podlegają następujące elementy:
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−
−
−

zgodność kolorystyki luminacji  znaków ze specyfikacją – sprawdzenie wykonać kolorymetrem,
widoczność znaków w dzień określona kolorymetrem,
widoczność i odblaskowość znaków w nocy określona reflektometrem..

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1 szt. (sztuka) ustawienia podpory znaku lub zamocowanej tarczy znaku oraz 1 szt.
(sztuka) wykonanego znaku odpowiedniej wielkości .

8. ODBIÓR 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 i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6
niniejszej ST dały pozytywne wyniki.
8.1. Odbiór ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów i
badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji Kontraktu.
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
c) Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów.
d) Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
e) Aprobaty Techniczne lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów z ST i ew. PZJ.
f) Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami, w szczególności z naniesionymi aktualnymi pikietażami
ustawionych znaków.
g) Projekty tablic o konstrukcji panelowej z podziałem na panele w skali 1:20 aktualnie wykonanych i ustawionych
na drogach.
h) Tabele z wymiarami znaków grupy E.
8.2. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, z uwzględnieniem zasad odbioru
ostatecznego z tym, że wyniki pomiarów kontrolnych muszą mieścić się w rozszerzonych polach tolerancji dla
barw występujących na znakach kierunku i miejscowości zgodnie z wykresem CIE 1931.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia 1 szt. słupka stalowego uwzględnia:
 roboty przygotowawcze i pomiarowe,
 zakup i dostarczenie materiałów,
 wyznaczenie lokalizacji,
 wykonanie wykopów,
 wykonanie fundamentów wraz z pielęgnacją betonu,
 ustawienie słupków,
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w niniejszej ST.
Cena jednostkowa zamocowania 1 szt. tarczy znaku konwencjonalnego uwzględnia:
− roboty przygotowawcze i pomiarowe,
− zakup i dostarczenie materiałów,
− wykonanie tarcz znaków i dostarczenie na miejsce wbudowania,
− przymocowanie tarcz znaków do słupków, konstrukcji wsporczych lub konstrukcji bramowych,
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− sprawdzenie widoczności, usunięcie gałęzi, przestawienie znaków kolidujących zasłoniętych przez tablicę lub
ją zasłaniających.
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w niniejszej ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. EN-12767
2. PN-B-06251
3. PN-H-04651
4. PN-H-1070/02
5. PN-H-84019
6. PN-C-81556
7. PN-E-04500
8. PN-H-04623
9. PN-H-87070
10. PN-B-06250
11. PN-B-03020

Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych –
wymagania wykonawcze i metody badań
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk
Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
Stal węglowa konstrukcyjna, wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki
Wyroby lakierowane. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie
zmiennych temperatur
Powłoki ochronne cynkowe- zanurzeniowe.
Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami
nieniszczącymi. Metoda magnetyczna.
Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowane
Beton zwykły
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

10.2. Inne dokumenty
12. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. 1994 r.
13. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12 października 2002 r.)
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D-08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru krawężników
związanych z budową chodników wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 4344W w msc. Myszadła.
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
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie,
kontrolę i odbiór krawężników betonowych. W zakres robót wchodzi ustawienie krawężników prostokątnych,
ściętych 15x30x100 cm wystających na ławie betonowej C 10/12 z oporem i wtopionych na ławie betonowej
z betonu C 10/12 bez oporu (zamiast krawężników wtopionych dopuszcza się stosowanie krawężników
najazdowych o wymiarach 15x22x100 cm).
Szczegółowa lokalizacja krawężników wg Dokumentacji Projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla pieszych od jezdni lub
stanowiących oporniki dla nawierzchni zjazdów.
1.4.2. Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie krawężnika na grunt.
1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie.
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST
DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM-00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem
robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (krawężników, betonu na
ławę, cementu, piasku, masy zalewowej) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na
podstawie przeprowadzonych badań. Preferowane są wyroby (krawężniki) posiadające Aprobatę Techniczną
IBDiM.
2.2. Krawężniki betonowe
Do wykonania robót należy użyć krawężnik drogowy prostokątny, jednowarstwowy, gatunku I. Krawężniki winny
być wykonane z betonu, spełniającego wymagania:
– klasa nie niższa niż B 30 ,
– nasiąkliwość nie większa niż 4%,
– mrozoodporność nie niższa niż F 150,
– ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3 mm.
– nośność minimum 31,6 Kn.
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być
równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
– dla wysokości  3 mm,
– dla szerokości i długości  8 mm.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i
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policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu.
Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-B-10021.
W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli
krawężników o inny rodzaj badań.
2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową:
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spełniającego wymagania PN-B-06712,
- 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg
PN-B-06711.
2.4. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych
Do szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej i miedzy krawężnikami należy stosować bitumiczną masę zalewową
wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosować asfalt drogowy D70/100 lub mieszaninę asfaltów drogowych
tak dobraną, aby penetracja jej określona wg PN-EN 1426 wynosiła 90120 w temperaturze 25C.
Jako składniki mineralne masy należy stosować wypełniacz wapienny oraz wełnę mineralną gatunku II. Wskazane
jest stosowanie dodatków uszlachetniających właściwości asfaltu, np. paki tłuszczowe, żywice syntetyczne.
Właściwości masy zalewowej:
- temperatura mięknienia PiK – 54  65C,
- płynność osiągalna w temperaturze nie wyższej niż 180C,
- spływność mierzona na blasze falistej w temperaturze 45C nie powinna przekraczać 10 mm,
- zdolność wypełniania szczelin w temperaturze 180  200C bez utraty właściwości,
- odporność na zamrażanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,
2.5. Materiały do posadowienia krawężników
Krawężniki posadowione są na ławie z oporem o wymiarach jak w Dokumentacji Projektowej. Ława wykonana z
betonu klasy C 10/12 według PN-B-06250. Do wykonywania betonu należy użyć:
cementu portlandzkiego klasy 32.5N, portlandzkiego z dodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,
kruszywa spełniającego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład
mieszanki betonowej powinno być tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i
urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody,
wody wg PN-B-32250,
można użyć dodatków lub domieszek według zasad wymienionych w PN-B-06250 i posiadających aprobatę
techniczną IBDiM.
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych.
Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.
Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających przed
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:
betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
3.2. Do wytwarzania betonu na ławy:
- wytwórnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do wagowego
dozowania składników,
- samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.
3.1.

-

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości
minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych długością w
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kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie transportowej. W
przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co 50 sztukę. Oznaczenie na palecie powinno
zawierać co najmniej:
- oznaczenie (określenie) wyrobu,
- znak wytwórni,
- datę produkcji.
Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach zabezpieczających przed
wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostałe materiały wg ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Ława betonowa
Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu.
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie należy wykonywać
zgodnie z PN-B-06251 z betonu C 10/12, przy czym należy stosować minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypełnione bitumiczną masą zalewową wg 2.4.
Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2C oraz wtedy, gdy
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu mieszanki należy przystąpić do jej
zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej
mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację
należy rozpocząć przed upływem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie, co najmniej
3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.
5.2. Ustawienie krawężników
Ustawienie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm
po zagęszczeniu.
Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm, minimum, co 50 m stosować szczeliny dylatacyjne
nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej.
Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować krawężniki o długości 50 cm.
Światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosić 12 cm, a przy przejściach dla pieszych 2 cm.
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
5.3. Wypełnianie spoin
Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i
zmyć wodą.
Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową wg pkt .2.4. po ich uprzednim starannym oczyszczeniu na
pełną głębokość i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia
krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.
Należy sprawdzić:
a) krawężniki betonowe:
- wygląd zewnętrzny na zgodność z wymaganiami PN-B-10021,
- kształt i wymiary na zgodność z wymaganiami PN-B-10021,
- Aprobaty Techniczne
- w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczonej partii materiałów.
b) materiały do posadowienia krawężników, podsypek i wypełnienia spoin:
wytrzymałość na ściskanie betonu C 10/12 zgodnie z PN-B-06250 - średnio co drugą partię betonu
rozumianą jako ilość betonu zużytą w ciągu jednej działki dziennej i w przypadkach wątpliwych,
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konsystencję betonu - przy każdym załadunku,
właściwości cementu klasy 32,5N - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,
masę zalewową- zgodność jej właściwości podanych w deklaracji producenta z wymaganiami wg pktu
2.4,
piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12),
zawartość pyłów mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń organicznych (PN-EN
1744) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500 Mg i każdorazowo przy
zmianie źródła dostawy,
wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla R7 i 3 dla R28) - 1
raz w czasie budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość powinna wynosić min. R710 MPa,
R28  14MPa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Kontrola wykonania ławy betonowej
Należy sprawdzić co 20 mb:
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową; dopuszczalne odchyłki
niwelety ławy  1 cm na każde 100 mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać  1 cm na każde 100 mb,
c) wymiary ławy , dopuszczalne odchyłki:
- dla wysokości
-  10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości
-  20% szerokości projektowanej.
d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 1 cm na każde
100 mb.
6.2.2. Kontrola ułożenia krawężników
Należy sprawdzić co 20 mb :
a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową, dopuszczalne odchyłki
niwelety  1 cm na każde 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać  1 cm na każde 100 mb,
c) równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 0,5 cm
na każde 100 mb.
6.2.3. Kontrola wypełnienia spoin
Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować, co najmniej raz przy wykonywaniu robót i w przypadkach
wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa.
Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10 metrach ustawionego
krawężnika. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć szerokość ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.

8. ODBIÓR 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, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy,
 wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiami ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia 1 m krawężnika uwzględnia:
 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
 zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,
 wykonanie wykopu pod ławę ,
 wykonanie szalunku pod ławę betonową,
 wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C 10/12,
 przygotowanie, rozścielenie podsypki i zagęszczenie cementowo-piaskowej grubości 3 cm po zagęszczeniu,
 ustawienie krawężników w pionie,
 przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie spoin,
 zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masą zalewową,
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i ubicie,
 wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą ST

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04111
2. PN-B-06250
3. PN-B-06251
4. PN-B-06711
5. PN-B-06712
6. PN-B-06714/12
7. PN-B-06714/13
8. PN-B-10021
9. PN-B-14501
10. PN-B-32250
11. PN-N-03010
12. PN-EN 197-1
13. PN-EN 933-1
14. PN-EN 1426
15. PN-EN 1427
16. PN-EN 1744-1
17. BN-68/8933-04
18. BN-74/6771-04
19. BN-80/6775-03/04
20. BN-80/6775-03/01
21. BN-88/6731-08
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Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
Beton zwykły.
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda
przesiewania.
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą,.
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda Pierścień i Kula.
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty budowlane
z betonu. Wspólne wymagania i badania.
Cement. Transport i przechowywanie.
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D-08.02.02. CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru chodników
związanych z budową chodników wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 4344W w msc. Myszadła.
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 SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem chodników z
betonowej kostki brukowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm. Usytuowanie
poszczególnych elementów – zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obramowanie chodników – umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z obrzeży betonowych lub
innych materiałów
1.4.2. Koryto chodnika– element uformowany w podłożu w celu ułożenia w nim konstrukcji chodnika.
1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu .
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi
w 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
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem
robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (brukowej kostki betonowej,
piasku) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań.
Preferowane są wyroby posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM.
2.2. Brukowa kostka betonowa
Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej o grubości 6 koloru szarego. Beton kostki
powinien spełniać wymagania:
Lp.
1

2
3

4

Cechy
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki
Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 , %, nie więcej niż
Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250:
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, %, nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie
zamrażanych, %, nie więcej niż
Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż
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Powierzchnie elementów powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być
równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą:
- dla długości i szerokości
 3 mm,
- dla grubości
 5 mm.
Powierzchnie boczne uważa się za płaskie względnie proste jeżeli nie występują odchylenia powyżej 2 mm.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. Pomiarów należy dokonywać
zgodnie z PN-80/B-10021.
W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli
kostki betonowej o inny rodzaj badań .
2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia spoin
-

mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1
i z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712,
piasek wg PN-B-11113 dla wypełnienia spoin.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych.
Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.
Cement należy przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące wg BN-88/6731-08.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów płytowych z osłona z
tworzywa sztucznego, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
Do wykonywania podsypki piaskowej można stosować małe spycharki, równiarki a do zagęszczania również małe
walce statyczne i wibracyjne.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.1. Transport materiałów
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych
długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co najmniej co 50 sztukę.
Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej:
- oznaczenie(określenie) wyrobu,
- znak wytwórni,
- datę produkcji.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Koryto pod chodniki
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić co najmniej Is  0,97.
Podłoże gruntowe powinno mieć zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podłużne oraz przechyłki na
łukach.
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5.3. Układanie brukowej kostki betonowej
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

brukową kostkę betonową należy układać na warstwie podsypki cementowo-piaskowej wyprofilowanej
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Grubość podsypki po zagęszczeniu nawierzchni powinna być zgodna z
projektowaną grubością.
dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów nie może
przekraczać 2 mm,
powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienki, włazy itp.)
powinna wystawać 35 mm powyżej powierzchni tych urządzeń,
elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna powierzchnia znajdowała
się 1cm powyżej górnej powierzchni krawężnika,
kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu ,
szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm.
wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości,
elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato, jednak były nie
szersze niż 9 mm,
spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość elementu ,
ułożoną nawierzchnię z kostek należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie należy prowadzić od krawędzi niższej ku
wyżej położonej w kierunku poprzecznym kształtek,
po ubiciu należy szczeliny uzupełnić piaskiem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.1. Badania w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie przeprowadzonych
badań zgodnie z punktem 2.1.niniejszej ST.
6.2. Kontrola materiałów
Należy sprawdzić:
a) kostki betonowe:
 wygląd zewnętrzny,
 kształt i wymiary,
 Aprobaty Techniczne
 komplet badań laboratoryjnych dostarczonych przez Wykonawcę.
b) materiały do podsypek i wypełnienia spoin:
 piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), zawartość
pyłów mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń organicznych
(wg PN-EN 1744-1) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500Mg i każdorazowo
przy zmianie źródła dostawy,
 właściwości cementu klasy 32,5N – zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z
wymogami odpowiednich norm.
6.3. Kontrola podłoża gruntowego
Należy sprawdzić:
a) zagęszczenie wg BN-77/8931-12 – w 2 punktach dziennej działki roboczej,
b) ukształtowanie powierzchni podłoża
- spadek poprzeczny – co 20m , dopuszczalna tolerancja 0,5%,
- spadek podłużny – co 20m, dopuszczalna tolerancja 0,3%,
- równość w profilu podłużnym i w przekroju poprzecznym – co 20 m, dopuszczalna tolerancja  20 mm,
- rzędne wysokościowe – co 20m , dopuszczalna tolerancja  2 cm,
- szerokość koryta – co 20 m, dopuszczalna tolerancja  5 cm.
6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej
Należy sprawdzić:
a) grubość warstwy podsypki – w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości 1 cm,
b) rzędne wysokościowe – co 20 mb na krawędziach, odchyłki od wartości projektowanych 1cm,
c) ukształtowanie w planie – co 50 mb,
d) szerokość – co 20 mb, dopuszczalne odchyłki  2 cm,
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e)
f)

równość w profilu podłużnym – co 20 mb mierzona łatą 4 metrową , nierówności nie mogą przekroczyć 8 mm,
równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne – co 20 mb, prześwity pod łatą profilową nie mogą
przekroczyć 8 mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 0,3%,
g) szerokość i wypełnienie spoin – w 5 punktach dziennej działki roboczej – spoiny muszą być wypełnione na
pełną głębokość.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonego chodnika.

8. ODBIÓR 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 i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej 1 m2 nawierzchni chodnika obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,
- wykonanie koryta pod konstrukcję,
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ułożenie brukowej kostki betonowej,
- wypełnienie spoin,
- wykonanie niezbędnych badań zgodnie z niniejszą ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-04111
2. PN-B-04481
3. PN-B-06250
4. PN-B-06711
5. PN-B-06712
6. PN-B-06714/12
7. PN-EN 933-1
8. PN-EN 1744-1
9. PN-B-10021
10.PN-B-11113
11.PN-B-14501
12. PN-EN 197-1
13.PN-B-32250
14.PN-N-03010
15.BN-80/6775-03/01
16.BN-80/6775-03/04
17.BN-68/8933-04
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Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
Beton zwykły.
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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D-08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące ustawienia obrzeży betonowych
związanych z budową chodników wraz ze zjazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 4344W w msc. Myszadła.
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 ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem obrzeży
betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej grubości 45 cm wraz z wykonaniem ławy żwirowej z oporem
lub bez oporu.
Szczegółowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obramowanie chodników – umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z obrzeży betonowych lub
innych materiałów
1.4.2. Koryto chodnika– element uformowany w podłożu w celu ułożenia w nim konstrukcji chodnika.
1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu .
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w DM.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
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-M.00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inżyniera. Źródła materiałów powinny być wybrane przez wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem
robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (obrzeży betonowych,
piasku) dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań.
Preferowane są wyroby posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM.
2.2. Obrzeża betonowe
Do wykonania robót należy użyć obrzeże betonowe o wymiarach 8x30x100 cm.
Beton obrzeży powinien spełniać następujące wymagania:
- klasa betonu nie niższa niż B30,
- nasiąkliwość  4%
- mrozoodporność wg PN-B-06250
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
dla wysokości
3 mm,
dla szerokości i długości
8 mm.
Pozostałe wymogi (oprócz klasy betonu) jak w punkcie 2.2.
2.3. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi obrzeży
-

piasek spełniający wymagania PN-B-11113,
mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg
PN- EN 197-1 i z piasku wg PN-B-06711.
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Obrzeża powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach transportowych.
Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach zabezpieczających go
zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.1. Transport materiałów
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być zabezpieczone
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach i przekładkach drewnianych
długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i
zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu lub palecie
transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały co najmniej co 50 sztukę.
Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej:
- oznaczenie(określenie) wyrobu,
- znak wytwórni,
- datę produkcji.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Koryto
Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać
wymiarom ławy w planie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić co najmniej Is  0,97.
5.2. Ustawienie obrzeży
Pod obrzeża betonowe należy wykonać podsypkę z piasku gr. 45 cm rozścielając piasek bezpośrednio w
wykopie. Podsypkę zagęścić ubijakiem mechanicznym lub ręcznym.
Ustawienie obrzeży należy ze spoinami szerokości ok. 5 mm, spoiny miedzy obrzeżami należy wypełnić zaprawą
cementowo-piaskową 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.
Światło obrzeży od strony chodnika powinno wynosić 3 cm. Tylna ścianę obrzeży należy obsypać gruntem i ubić.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.1. Badania w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie przeprowadzonych
badań zgodnie z punktem 2.1.niniejszej ST.
6.2. Kontrola materiałów
Należy sprawdzić:
a) obrzeża:
 wygląd zewnętrzny,
 kształt i wymiary,
 Aprobaty Techniczne
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 komplet badań laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawcę.
b) materiały do podsypek i wypełnienia spoin:
 piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawartość zanieczyszczeń obcych (wg PN-B-06714/12), zawartość
pyłów mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zawartość zanieczyszczeń organicznych
(wg PN-EN 1744-1) – 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 1500Mg i każdorazowo
przy zmianie źródła dostawy,
 właściwości cementu klasy 32,5N – zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta z
wymogami odpowiednich norm.
6.3. Kontrola ułożenia obrzeży
Należy sprawdzić:
a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości 1 cm
b) światło obrzeży od strony chodnika – co 20 mb, dopuszczalne odchyłki 1cm na każde 100 mb,
c) usytuowanie w planie – co 20 mb, odchyłki nie mogą przekraczać  1 cm na każde 100 mb,
d) równość górnej powierzchni obrzeży łatą 3 m – minimum w dwóch punktach na każde 100 mb - nie może
przekraczać 1 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ułożonych obrzeży.

8. ODBIÓR 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 i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
-

Cena jednostki obmiarowej 1 m ułożenia obrzeży obejmuje:
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,
wykonanie podsypki z piasku,
wykonanie ławy żwirowej z oporem (lub bez oporu),
ustawienie obrzeży,
obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem,
wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą ST.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-B-04111
2. PN-B-04481
3. PN-B-06714/12
4. PN-EN 933-1
5. PN-EN 1744-1
6. PN-B-10021
7.PN-B-11113
8.PN-B-14501
9. PN-EN 197-1
10.PN-B-32250
11.PN-N-03010
12.BN-80/6775-03/04

Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego.
Metoda przesiewania.
Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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