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I - WSTEP

1. Podstawa ooracowania SST

a)projektbudowlanyn": Zatoki postojowej i chodnika pny

ulicy Zaluskiego w Kobylce

opracowany pnzez : Firma Projektowo - Budowlana
,,PROJ - BUD"

ul. Przeiazdowa 15
05- 200 Wotomin

na zam6wienie: Gmina Kobylka

ul. Wolomifiska 1

05-230 Kobylka

2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej sEwymagania dotyczece
wykonania iodbioru rob6t zwiazanych z

,,Zatoki postojowej i chodnika przy

ulicy Zaluskiego w Kobylkq"



3. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stanowi dokument pzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robol okreiilonvch w pkl 1
| 2 rozoz. I Wstep oraz Szczeq6lowei Specvfikacii Technicznei - rozalz. lll

II - WYMAGANIA OGOLNE

n. OCOtNe VWrrnlcAl,ttl OOTCZACE nOe6r

l .OdpowiedzialnoS6 Wvkonawcv

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania onz za ich zgodnosc z dokumentecjE
projektow4 SST i poleceniami In2yniera.

2. Przekazanie terenu budowv

Zamawiajqcy w terminie okre6lonym w dokumentach umowy pzekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszysikimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, loka izacje i wspolrzedne punkt6w
glownych hasy oraz reper6w, dziennik budowy oraz dwa egzemplaze dokumentacji projektowej i dwa kompletyssr.
Na Wykonawcy spoczylva odpowiedzialnos6 za ochrone pzekazanych mu punkt6w pomiarowych do chwiti
odbloru koticowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwozy i utrwati na

3. Dokumentacia proiellowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera6 rysunki, obliczenia idokumenty, zgodne z wykazem podenym w
szczegolowych warunkach umowy, uwzglQdniajqcym podzial na dokumentacje projektow4
- Zamawiajecego

spozEclzonq pzez Wykonawce,

4. Zqodno66 rob6t z dokumentacia proiektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty pEekazane peez Iniyniera Wykonawcy stanowi4
cze6c umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho6by jednym z nich sE obowiqzujqce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Wykonawca nie mo2e wykozystywa6 bled6w lub opuszczef w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi6 Iniyniera, kt6ry dokona odpowiednich zmian i poprawek
W pzypadku rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszyjest od odczytu ze skali rysunk6w.
Wszystkie wykonane roboty i dostafczone materialy bedqzgodne z dokumentacjq projektowq i SST



Dane okre6lone w dokumentacji projeklowej i w SST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego pzedzialu tolerancji. Cechy material6w i element6w
budowli musza byc jednorodne i wykazywai zgodnoS6 z okreljlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogq ppekraczad dopuszczalnego peedziaiu tolerancji.
W peypadku, gdy materialy lub roboty nie bedEw pelnizgodne z dokumentacjq projektowE tub SST iwpvn|e to
na niezadowalajqcq jakosc elementu budowli, to takie materjaly zoslanE zastqp ione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszl Wykonawcy.

5. Zabezpieczenie terenu budowv

a) Zabezpieczenie tercnu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych ("pod ruchem')
Wykonawca jest zobowiqzany do utzymanja ruchu publicznego na terenie budowy,w okresie trwania realizacil
kontraktu, a2 do zakoiczenia i odbioru ostatecznego robot.
Pzed przyslEpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi In:ynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzqdem drogi iorganem zazqdzajecym ruchem projekt o€anizacji ruchu izabezpieczenia
rob6t w okresie lMania budowy. W zaleznosci od potzeb i postepu rob6t projeki organizacji ruchu powinien by6
aktualizowany pzez WykonawcQ na bie2aco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bQdzie obslugiwal wszyslkie tymczasowe
utzqdzenia zabezpieczejqce takie jak: zapory, swiatla oshz egawcze, sygnaly, itp., zapewniajEc w ten spos6b
bezpieczeistwo pojazd6w i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno6ci w dziei iw nocy tych zap6r iznak6w, dta ktorych jest to
nieodzowne ze wzgled6w bezpieczefi slwa.
Wszyslkie znaki, zapory i inr'e utzadzenia zahezpieczajqce bQdE akceptowane przez In2ynre.a.
Fakl pzystqpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Iniynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosdach okreslonych pzez Iniyniera, tablic
infornacyjnych, kt6rych tres6 bedzie zatwiedzona peez ln2ynieta. Tablice informacyjne bedq ltzymyvyane
pzez WykonawcQ w dobrym stanie przez caly okres fealizacji rob6t.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i pzyjmule sig, ze jest wleczony w cene

b) Zabezpieczenie lerenu budowy w robotach o charakterze inwesiycyjnym
Wykonawca jesi zobowi4zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad lymczasowe utzqdzenia zabezpieczajqce, w tym:
ogrodzenia, porQcze, oswietlenie, sygnaly iznaki ostzegawcze, dozorc6w, wszetkie inne Srodki niezbedne do
ochrony rob6t. wygody spolecznosci i innych.

6. Ochrona Srodowiska w czasie wvkonvwania rob6t

Wykonawca ma obowiEzek zna6 i stosowao w czasie prowadzenia rob6l wszelkie pzepisy dotyczEce ochrony
Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy iwykahczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utzymylva6 teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojqcej,
b) podejmowa6 wszelkie uzasadnione koki majqce na celu stosowanie sie do p.zepis6w i norm dotyczEcych
ochrony Srodowiska na terenie i wokol lerenu budowy oraz bedzie unika6 uszkodzei tub uciazliwosci dta os6b
lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajqcych ze skazenia, halasu tub innych przyczyn powstatych w
nastQpstwie tego sposobu dzialania.
Stosujqc sie do tych wymaga6 bedzie mial szczeg6lny wzgtqd na:
1) lokalizacie baz, warszlat6w, magazyn6u skladowisk, ukop6w idr6g dojazdowych,
2) Srodki ostro2noiici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornik6w i ciek6w wodnych pylami lub substancjami toksycznyml
b) zanieczyszczenrem powretza pylami i gazami
c) mozliwosciE powstania po2aru.

7, Ochrona orzeciwDo2arowa



Wykonawca b€dzie przestEegad pnepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie uhzymywa6 sprawny spzel pzeciwpozarowy, wymagany pzez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
I\raterialy latwopalne b€dq skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi pzepjsami i zabezpieczone pzed
dosteoem os6b tzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po2arem w!$/olanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

lvlaterialy, kt6re w spos6b tMaly sqszkodl,we dla oloczenia, nie bedadopuszczone do uzycra.
Nie dopuszcza sie u2ycia material6w wywolujqcych szkodliwe promieniowanie o ste2eniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedq mialy aprcbate lechniczne wydana pr2ez uprawnronE
jednostke, jednoznacznie okreslajeca brak szkodliwego oddzialywania tych maie al6w na Srodowisko
I\Iaterialy, kt6re saszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakoiczeniu rob6t ich szkodliwosc zanka
(np. materialy pylaste) moga bye uzyte pod warunkiem pzestrzegania wymagai technoloqicznych
wbudowania. Je2eli wymagaje tego odpowiednie pzepisy Zamawiaj4cy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych material6w od wlasciwych organ6w administracii pafistwowej.
Jezeli Wykonawca uzyl material6w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrczenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajqcy.

9. Ochrona wlasno6ci publicznei iorvwatnei

Wykonawca odpowiada za ochronQ instalacji na powierzchni ziemi i za ueqdzenia podziemne, lakie jak
rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednjch wladz bedecych wlascicielami tych urzadzei polwierdzenie
informacji dostarczonych mu pzez Zamawiajecego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie pzed uvkodzeniem tych instalacji i ue qdze6 w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiqzany jest umie6cic w swoim harmonogramie rezerwq czasowe dla wszelkiego rodzaju
rob6t, kt6re majq byC wykonane w zakresie pzelozenia instalacii i !eadzei podziemnych na terenie budo\ ry i
powiadomic InZyniera i wladze lokalne o zamiarze fozpoczecia rob6l.. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
lych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Iniyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wsp6hracowal dostarczajEc wszelkiej pomocy polzebnej pzy dokonywaniu napraw. Wykonawca b€dzie
odpowiada6 za wszelkie spowodowane pEez jego dziaiania uszkodzenia instalacj na powieechni zemi i
uz4dze6 podziemnycg wykazanych w dokumentach doslarczonych mu peez Zafiawiailqcego.

10. Ograniczenie obciaief osi poiazd6w

Wykonawca siosowad sie bedzie do ustawowych ograniczeh obciqzenia na oS pzy transporcie material6w 1
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbQdne zezwolenla od wladz co do pzewozu
nietypowych wagowo ladunk6w iw spos6b clqgly bQdzie o kazdym takim przewozie powiadamial In2ynrera
Pojazdy i ladunki powodujace nadmieme obciazenie osiowe nie bede dopuszczone na Swiezo ukoiczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy iWykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszetkich rob6t w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami lnlyniera.

11. Bezpieczeisiwo i higiena pracv

Podczas realizacji rob6l Wykonawca b€dzie przeslzega6 pzepis6w dotyczEcych bezpieczeistwa i hrgieny
pracy_
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiEzek zadbae, ahy pelsonel nie wykonylvai pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajqcych odpowiednich wymagai saniiarnych



Wykonawca zapewni i bedzie utzymw/al wszelkie wzqdzenia zabezpieczajqce.
odpowiednie odziez dla ochrony 2ycia i zdrowia os6b zalrudnionych na budowie
bezpieczehstwa publicznego.
L,znaje sie, Ze wszelkie koszty zwiqzane z wypelnieniem wymagafi okre6lonych powyzej
zaplacie i sEUwzglednione w cenie umownej.

socjalne o€z spzet i
orcz dla zapewnienia

nie podlegajE odrebnej

'12. Ochrona iutrzvmanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrcne rob6t i za wszelkie matetiag i ueqdzenia u2ywane do rob6t od
daiy rozpoczecia do daty zakoiczenja rob6t (dowydania potwierdzenia zakoiczenia przez Iniyniera).
Wykonawca bedzie utrzymylvai .oboty do czasu odbioru ostatecznego. Utzymanie powinno byd prowadzone
w taki spos6b, aby budowla drogowa lub jej elemenly byly w zadowalajqcym stanie pzez caly czas do
momentu odbioru ostatecznego.
JeSli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Iniyniera powtnren rozpoczEc
roboty ultzymaniowe nie po2niej ni2 w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13, Stosowanie sie do prawa i innvch przeois6w

Wykonawca zobowiazany jesl zna6 wszystkie pzepisy wydane przez wladze cenlralne i miejscowe oraz nne
pzepisy i wytyczne, kt6re sEw jakikolwiek spos6b zwiqzane z robolami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przesizeganie tych p€w, przepis6w iwytycznych podczas prowadzenia rob6i.
Wykonawca bedzie pzestrzegac praw patentowyoh i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszetkich
wymaga6 prawnych odnosnie wykozystania opatentowanych lrzadzei lub metod i w sposob ciEgly bedzie
informowac Iniyniera o swoich dziataniach, pzedstawiajqc kopie zezwolei i inne odno6ne dokumenty

B. MATERIALY

1, Zr6dla uzvskania material6w
Co najmniei na tzy lygodnie przed zaplanowanym wykotzystaniem jakichkolwiek material6w pzeznaczonvch
do rob6l Wykonawca pzedstawi szczegolowe infomacje dotyczqce proponowanego zrodta wytwarzanra,
zamawiania lub wydobylvania tych materialow iodpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz pr6bkido
zatwierdzenia przez Iniyniora.
Zatwierdzenie partii material6w z danego Zr6dla nie oznacza automatycznie, 2e wszetkie materialy z danego
2r6dla uzyskaia zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiqzany jesi do paowadzenia badah w celu udoklmentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego :r6dla w spos6b ciqgly spelniajq wymagania SST w czasie postQpu rob6t

2. Pozvskiwanie material6w mieiscowvch

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wlascicieli iodnosnych wtadz na pozyskanie materielow z
jakichkolwiek :r6det miejscowych wleczajqc w to:r6dla wskazane pzez Zamawiajacego ijest zobowiEzany
doslarczy6In2ynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacjitr6dla
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajAcq raporty z bada6 terenowych i laboraioryjnych oraz
proponowanq przez siebie metodQ wydobycia iselekcjido zatwierdzenia lniynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos6 za spelnienie wymaga6 ilosciowych ijakosciowych materjalow z
iakieqokolwiek :r6dla.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w lym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekotwiek inne koszty zwiaz,ane z
doslarczeniem maieial6w do rob6l.
Humus nadklad czasowo zdjete z terenu wykop6w, ukop6w i miejsc pozyskania piasku I zwrru bedq
formowane w haldy i wykorzysiane przy zasypce i rekullylvacji terenu po ukohczeniu rob6i.
Wszyslkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6w na lerenie budowy lub z innych mielsc wskazanych w
dokumentach umowy bedq wykotzystane do rob6t lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagai umowy
lub wskazai Iniyniera.
Z wyjqtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Iniyni6ra, Wykonawca nie bedzie prowadzia zadnych wykopow
w obrQbie terenu budowy poza tymi, kt6re zosialy wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.



Eksploatacja 2r6del material6w bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymj obowiEzujecymi na danym
obszarze.

3. Insoekcia wvtw6rni material6w

Wytw6rnie material6w mogq by6 okresowo kontrclowane ptzez lniyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych melod produkcyjnych z wymaganiami. Pr6bki material6w mogq byd pobierane w celu sprawdzenia
ich wla6ciwo5ci. Wynik lych kontroli bedzie podstawq akceptacji okreslonej partii materiai6w pod wzgledem
jakoSci
W pzypadku, gdy Inzynier bedzie pzeprowadzal inspekcje wytw6rni, bedEzachowane nastepujqce warunkil
a) Iniynier bedzie mial zapewnionq wsp6lprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta material6w w czasle
przeprowadzania inspekcji,
b) In2ynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wylw6rni gdzie odbywa sie
produkcja material6w przeznaczonych do realizacji umowy.

4. Materialv nie odpowiadaiace wvmaqaniom

lMaterialy nie odpowiadajqce wymaganiom zoslanq ptzez Wykonawce wyviezione z terenu budowy, bqd,
zlozone w miejscu wskazanym peez ln|yniera. Jesli Iniynier zezwoli Wykonawcy na uzycte tych material6w
do innych rob6t, ni2 te dla kt6rych zostaly zakupione, to kos, lych material6w zostanie przewarto6ciowanv
ptzez ln:yniera.
Ka2dy rodzaj rcb6t, w kt6rym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materjaly, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczEc sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem

5. Przechowvwanie i skladowanie material6w

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedqone potzebne do robot byly
zabezpieczone ptzed zanieczyszczeniem, zachowaly swojqjakosd i wlasciwo66 do rob6t i byly dostQpne do
kontroli pzez Iniyniera.
Mieisca czasowego skladowania materialow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z In2ynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych pzez Wykonawce.

6. Wariantowe stosowanie mate aN6w
Je6li dokumentacja projektowa lub SST pe ewidujq mo2liwo56 warianlowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonJ,wanych rcbotach, Wykonawca powiadomi In:ynisra o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie pr2ed
uzyciem malerialu, albo w okresie dluzszym, je6li bedzie to wymagane dla badai pfowadzonych pzez
In:yniera. Vwbrany izaakceptowany rodzaj materialu nie moze by6 p6Zniejzmieniany bez zgody Inzyniera.

C. SPRZET

Wykonawca jest zobowiEzany do u2ywania jedynie lakiego spzetu, klory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosa wykonywanych rob6t. Spzet uzywany do rcb6t powinien bye zgodny z ofertE Wt'konawct
powinien odpowiadac pod wzgledem typ6w i ilosci wskazaniom zawartym w SST, pZJ ub projekcie organizacli
robOt, zaakceptowanym p.zez In2yniera; w pzypadku braku ustatei w takich dokumeniach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany pzez Iniyniera.
Liczba Lwydainoa6 sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okrestonymi w
dokumentacji projektowej, SST iwskazaniach Iniyniera w terminie przewidzianym umowA
Spzel bedqcy wlasnoscie Wld<onawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc utrzymwany w dobrym stanie
i goiowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotycz4cymi jego
uzylkowania.
Wykonawca dostarczy Iniynierowi kopie dokument6w potwierdzajecych dopuszczenre sptzeru oo
uzytkowania, tam gdzie jesl to wymagane pzepisami.



Je2eli dokumenlacja prclektowa lub SST pzewiduja mozliwo66 wariantowego uzycia sprzetu pzy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In2yniem o swoim zamiarze wyboru i uzyska lego
akceptacje przed u2yciem spzetu. Wybrany splzet, po akceptacji lnzynieta, nie moze by6 p62ntej zmieniany
bez jego zgody.
Jakikolwiek spzet, maszyny, utzEdzenia i natzedzia nie gwarantujece zachowania warunk6w umowy, zostanq
pzez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t.

D. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania jedynie takich Srodk6w hansportu, kt6re nie wplyna niekozystnie
na jakosc wykonywanych rob6t i wlasciwosci pzewozonych malerial6w.
Liczba Srodk6w kansportu bedzie zapewniac prcwadzenie rob6t zgodnie z zasadami okrestonymr w
dokumentacji projektowej, SST iwskazaniach Iniyniera, w terminie przewidzianym umow4
Pzy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedA spelniae wymagania dotyczqce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeh na osie i lnnych parametr6w technicznych Srodki transportu nie
odpowiadajqce warunkom dopuszczalnych obci+e6 na osie moga by6 dopuszczone przez In2yniera, pod
warunkiem peywr6cenia stanu pieMotnego uzylkowanych odcink6w d169 na koszt Wtd<onawcy.
Wykonawca bedzie usuwa6 na biezqco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

E. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6l zgodnie z !mowqoraz zajakosd zastosowanych
malerial6w i wykonlvanych rob6t, za ich zgodnosc z dokumentacjq poektowq, wymaganiami SST, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami In2yniera
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos6 za dokladne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich
elemenl6w rob6t zgodnie z wymiarami i zednymi okreslonymiw dokumentacji projektowej tub pzekazanymi na
pismie przez ln2yniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego pzezWykonawce w wytyczeniu iwyznaczantu rob61
zostanE, je6liwymagac tego bedzie In2ynier, poprawione pzez Wykonawce na wlasny koszt
Decyzje In2yniera dotyczqce akceplacji lub odzucenia material6w ielement6w rob6t b€d4oparte na
wymaqaniach sfomulowanych w dokumeniach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, a takze w normach i
wlycznych. Przy podejmowaniu decyzji In2ynier uwzgledni wyniki badah materialow i rob6t, rozzuty normatnie
wystepujece przy produkcjj i pzy badaniach materialiSw, doswiadczenia z pe esztosci, wyniki badai naukowych
oraz inne czynniki wplylvajace na rozwa2ana kwestie.
Polecenia InZyniera bed4wykonywane nie p6Zniej ni2 w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otzymaniu
pzez Wykonawce, pod gro2be zatrzymania rob6t. Skutkifinansowe z tego tytulu ponosiWykonawca

1. Zasadv kontroli iakosci rob6t

Celem kontroli rob6t bedzie takie stefowanie ich pzygotowaniem i wykonaniem, aby osiqgnq6 zalo2onajako56
rob6t.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelnq kontfole rob6t ijako6ci material6w. Wykonawca zapewnl
odpowiedni syslem kontroli, wlqczajqc personel, labofato um, spzet, zaopatrzenie iwszystk€ urzedzenia
niezbedne do pobieFnia pr6bek i badai material6w oraz rob6t.
Wykonawca bQdzie przeprowadza6 pomiary i badania material6w o€z rob6t z czestoliwoscrA zapewnrajqca
stwierdzenie, 2e roboly wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej I SST

F.



Minimalne wymagania co do zakresu badad i ich czestotliwosd saokreslone w SST, normach iwytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre6lone, In2ynier ustalijaki zakres kontrolijest konieczny, aby zapewnic
wykonanie rob6l zgodnie z umow+
Wszystkie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniem badad mate al6w ponosi Wykonawca.

2. Pobieranie pr6bek

Pr6bki bedE pobierane losowo. Zaleca si9 stosowanie slalystycznych metod pobierania pr6bek, opartych na
zasadzte, Ze wszystkie jednostkowe elemeniy prodlkcji moga by6 z jednakowym prawdopodobie6stwenr
wytypowane do badai.
In2ynier bedzie mie6 zapewniona mozliwose udzialu w pobieraniu pr6bek.
Na zlecenie Iniyniera Wykonawca bedzie przeprowadza6 dodatkowe badania tych matedal6w, kt6re budza
wqtpliwoscico dojakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostanq pzez Wykonawce usuniele lub utepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badafi pokrywa Wykonawca tylko w pzypadku stwierdzenia uslerek;
w przeclwnym pzypadku koszty le pokrywa Zamawiaiecy.
Pojemniki do pobierania pr6bek bQdq dostarczone przez WykonawcQ i zalwietdzone ptzez In:yniera. pr6bk
dostarczone przez Wykonawce do badafi wykonywanych pzez In2yniera bedq odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany peez In2yniera,

3. Badania i Domiarv

Wszystkie badania i pomiary bedq prueprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W pzypadku, gdy normy
nie obeimuja lakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowad mo2na wytyczne krajowe, atbo inne
procedury, zaakceptowane przez In:yniera.
Pzed przystqpieniem do pomiar6w lub bada6, Wykonawca powiadomi In:yniera o rodzaju, m ejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca pzedstawi na pi6;mie ich wyniki do
akceptacj i lniyniera.

4. Raportv z badai

Wykonawca bQdzie pzekazylvac Iniynierowi kopie raport6w z wynikami badai jak najszybciej, nie p62niej
jednak niZ w tetminie okre6lonym w prog€mie zapewnienja jakosci.
Wyniki badai (kopie) bedq przekazla,vane In:ynierowi na formuiazach wedlug dostarczonego przez nrego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5. Badania Drowadzone przez Inivniera

Dla cel6w konlrolijakosci i zatwierdzenia, Iniynigr uprawniony jost do dokonylvania kontroli, pobierania pr6bek
i badania materialow u Zr6dla ich wytwazania izapewniona mu bedzie wszelka potzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta malerialow
ln2ynier, po uprzedniel weMikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia6
zgodnosc malerial6w irob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badah dostarczonych pzez

Iniynier moze pobierad pr6bki material6w iprowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na sw6j koszt.
Jezeli wyniki tych badai wykaz4 Ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to In2ynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleZnemu laboraloium przeprowadzenie powt6rnych lub dodatkowych badai, albo oprze si€
wytqcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnoSjci material6w i rob6i z dokumentacjq projektowq i SST.
W takim pzypadku calkowite koszty powt6rnych lub dodatkowych badah i pobierania pr6bek ponresone
zostanq pzez Wykonawce.

6. Certvfikalv i deklaracie

Inzynier moze dopuscic do u2ycia tylko le materialy, ki6re posiadaj4
a) ceMikat na znak bezpieczeistwa wykazujqcy, 2e zapewniono zgodnos6 z kryteriami techncznymi

okre6jlonymi na podstawie Polskich Nom, aprobal technicznych oraz 'r,lasciwych pzepisow i
dokument6w technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyllkat zgodno6ci z:



- Polskq Normelub
- aprobaiq tech n iczn4 w pzypadku wyrob6w dla kt6rych nie ustanowiono Polskiej Normy lezell
n;e sa o6Fte certvfiiacla okreslonqw pkt a rktore spelniaJEwyn'ogi sST

w ozvoaoi., riatirlatow dta tto.ycn ww ootumenty sqwymagane pzez sST, kazda partia dostarczona do

robol 6edz€ postadai te dokumenty okreslajqce w sposoo jednoznaczny jej cechy
prociuktv Dzemvslowe musza posiadai ww. dokumenty wydane pzez producenta, a w raze potzeby popafle

wvnit irii oaoan wvt onanych peez niego Kopie wynik6w tych badai bQdq dostarczone pzez wykonawcQ
Inilynierowi.
Jakiekolwiek materialy, kl6re nie spelniajqtych wymagah bedqodrzucone

7. Dokumentv budowv

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowyjest lvymaganym dokumentem prawnym obowiqzujecym zamawiai4c€go iwykonawce w

okresie od pzekazania Wyk;n;wcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego otpowiedzialnos' za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami [2] spoczywa na wykonawcy
zapisy w dzien niku budowy bede dokonylva ne na bie2qco i beda dotyczy6 pzebieg u rob6t stan u
bezpiaczeistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Ka2dy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datqjego dokonania, podpisem osoby kt6ra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego Zapisy bedqczytelne, dokonane irwalE
technikE, w pozEdku chronologicznym, bezpoSrednio jeden pod drugim, bez pzerw
zalaczoire do dziennika budowy protokoly i inne dokumeniy bedq oznaczone kolejnym numerem zaiecznrka i
opatzole dalq I podpisem Wykonawcy r Iniyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisylva6 w szczeg6lno6ci:

. date przekazania Wykonawcylerenu budowy,

. date peekazania przez zamawiaiqcego dokumenlacji projektowej,

. uzgodnienie przez In:yniera proglamu zapewnienia jakosci i hannonogram6w rob6t,

. teminy rozpoczecia i zako6czenia poszczeg6lnych elementow rob6i,

. pzebieg rob6t, trudnosci i p,zeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przeM w robotach,
uwagi i polecenia Iniyniera,

. daty zaeqdzenia wsizymania rob6t, z podaniom powodu,

. zgloszenia i daty odbior6w rob6t zanikaiqcych i ulegaiEcych zakryciu, czesciowych i oslatecznych
odbior6w rob6t,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

. stan pogody itemperature powietza w okresie wykonywania rob6t podlegai4cych ograniczeniom lub
vvymaganiom szczeg6lnym w zwiEzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnoii6 zeczywistych warunk6w geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji pOektowej,

. dane dotyczqce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokon),vanych pzed i w trakcie wykonylvania
rob6t,

. dane dotyczqce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6l,

. dane dotyczAce jakoSci material6w, pobierania pa6bek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je pzeprowad2al,

. wyniki prcb poszczeg6lnych element6w budowli z podaniem, kto je p?err tadza|

. inne istotne informacje o przebiegu rob6t.
Propozycie, uwagi iwyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedlozone Iniynierowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Iniyniera wpisane do dziennika budolvy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich ptzyjQcia lub
zaieciem stanowiska.
Wpis projekianta do dziennika budowy obliguje Iniyniera do ustosunkowania sie Projelitant nie iest jednak
slronE umowy i nie ma uprawnie6 do wydawania polecen Wykonawcy rob6t.

(2\ Reiestr obmiar6w

Rejestr obmiar6w stanowi dokument pozwalajEcy na rozliczenie faktycznego postepu ka2dego z element6w
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t pzeprowadza sie w spos6b ciqgly w jednostkach p.zyjetych w koszorysie i
wpisuje do rejestru obmiar6w.



(3) Dokumentv laboratorvine

Dzienniki laboratoryine, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci material6w, orzeczenia o iako6ci
materialow, recepi robocze i kontrolne wynikibadafi Wykonawcy b9dqgromadzone w folmie uzgodnionel w
programie zapewnienia iako6ci. Dokumenty te stanowiq zaleczniki do odbioru rob6i. Winny byc udostepnione
na kazde zyczenie In2yniera.

(41 Pozostale dokumentv budowv

Do dokumenlow budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punkiach ('l) _ (3) nastepujqce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly pzekazania t€renu budowy,
c) umowy cyl /ilno-prawne z osobami lrzecimi i inne umowy cylvilno-prawne,
d) protokoly odbioru rcb6t,
e) protokoly z narad i usialen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Pzechowwanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy bedq przechow)'vva ne na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
Zaginiecie kt6regokolwiek z dokument6w budowy spowodujejego natychmiastowe odtworzenie w formie
pzewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budolly bedqzawsze dostepne dla In:yniera i przedstawiane do wglqdu na zyczenre
Zamawiajqcego.

G OBMIAR ROBOT

'1. Oq6lne zasadv obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonwanych robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Iniyniera o zakresie obmierzanych robol i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni pazed tym lerminem-
Wynrkr obm|aru bedEwp.sane do rejestru obmiar6w.
Jakikolwiek blad lub pzeoczenie (opuszczenie) w ilo6ciach podanych w lilepym kosztorysie lub gdzie indzieiw
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukoiczenia wszyslkich rob6t. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji In2yni6ra na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie pzeprowadzony z czesloScia wymagana do celu miesiecznei platno6ci na zecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym pzez WykonawcQ i Iniynieta.

2. Zasadv okreslania ilo6ci rob6t imaterial6w

Dlugo6ci i odleglosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skralnymi bed4obmierzone poziomo wzdlu2 linii

Jesli SST wlasciwe dla danych rob6t nie wymagajetego inaczej,
pomnozona pEez 6jredni pzekr6j.

objetosci bQdqwyliczone w m'jako dlugosc

llosci, kt6re majE by6 obmiezone wagowo, bed4wa2one w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiaml
SST.
Wszystkie uzedzenia i spzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru lob6t bed4zaakceplowane pzez
In2yniera.

3. Urzqdzenia isprzet pomiarowv

lJzadzenia i sprzet pomiarowy zostanedostarczone przez WykonawcQ. Je2eli urzadzenia te lub spzet
wymagajqbadah atestujqcych to Wykonawca bQdzie posiadadwazne swiadectwa legalizacji.



Wszystkie uzqdzenia pomiarowe bQdqpzez Wykonawce utzymwane w dobrym stanre, w calym oKresre
trwania rob6t.

4. Czas przeprowadzenia obmiaru

obmiary bedq pzeprowadzone przed czQsciowym lub ostalecznym odbiorem odcink6w rob6t, a takze w
pzypadku wystQpowania dluzszej przeMy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajqcych paeprowadza siQ w czasie ich wykonylvania
Obmiar robot podlegaj4cych zakryciu przeprowadza si€ pzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqwykonane w sposob zrozum|aly I
Je0noznaczny.
wymiary skomplikowanych powiezchni lub objetosci bedq uzupelnione odpowiednami szkicami umieszczonymi
na karcie reiestru obmiar6w. W razie braku mieisca szkice moga byd dolaczone w formie oddzielnego
zalacznika do rejestru obmiar6w, kt6rego wz6t zostanie uzgodniony z In:ynierem

H. ODBIOR ROBOT

1. Rodzaie odbior6w rob6t

W zale2nosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajE nastepujEcym etapom odbioru
a) odbiorowi rob6t zanikajEcych i ulegajqcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowiostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbi6r rob6t zanikaiacvch i uleqaiacvch zakrvciu

Odbi6r rob6t zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo6ci ijako6ci wykonywanych rob6t,
kt6re w dalszym procesie realizacji ulegnqzakryciu.
Odbior rob6t zanikajacych i ulegajqcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajEcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu rob6t.
Odbioru rob6t dokonuje Iniynier.
Gotowo66 danej cze5ci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iniyniera. Odbi6r bedzie pzeprowadzony niezwlocznie, nie p6iniejjednak niz w ciqgu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In:yniera.
Jako56 i ilo56 rob6t ulegajqcych zakryciu ocenia In2ynier na podstawie dokument6w zawierajqcych komplet
wynikow badai laboratoryjnych i w oparciu o pzeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacje
projektowa SST i upeednimi ustaleniami.

Odbi6r cze6ciowv

Odbi6r czetjciowy polega na ocenie ilosd i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czeirciowego rob6t
dokonuje sie wg zasad jak pzy odbioze oslalecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Iniynier.

Odbi6r ostatecznv rob6t

a). Zasadv odbioru ostateczneqo rob6t
Odbi6r ostaleczny polega na finalnej ocenie rzeczywislego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilolici, jakosci I

Caikowiie zakoiczenie rob6t oraz gotowo66 do odbioru ostatecznego bQdzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie In2yniera.
Odbi6r ostateczny rob6t nastEpi w lerminie ustalonym w dokumentach umowy Liczac od dnia potwierdzenia
przez Iniyniora zako6czenia rob6t i pzyjecia dokument6w, o kt6rych mowa w punkcie b.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wlznaczona przez Zamawiaiqcego w obecnosci In2yniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajeca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie peedlo2onych
dokrJment6w, wynik6w badai i pomiar6w, ocenae wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjE
projektowa i SST.



w toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjE uslalei pzyjetych w tfakcie odbiorow rob6t
zanikajqcych i ulegajqcy chtakryciu, zwlaszcza w zakresie v/ykonania rob6t uzupelniajqcych i robol
poprawKowycn.
iry'pzvpad(ach nrewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupelniajqcych w warstwie
Scrbrainei tul roOotaitr wykonczeniowych, komisja pze*ie swoje czynno6ci i ustali nol/vy termin odbioru
ostalecznego.
w pzypadiu slwierdzenia pzez komisi€, 2e jakoSd wykonywanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancjr I ne ma
wiekszego wplywri na cechy eksploatacyine obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrqceh
ocaniajqc pomniejszonq wartose wykonywanych rob6t w slosunku do wymagai pzyjetych w dokumentach

b), Dokumentv do odbioru ostateczneoo
P;dstawowvm dokumenlem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest proiokol odbioru osiatecznego rob6t
spozqdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajqcego
Do odbioru ostatecznego Wykonawcajest zobowiezany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projeklowe podstawowq z naniesionymi zmianami ofaz dodatkow4 je6li zostala
sporzEdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokument6w umowy i ew. uzupelniaiEce lub

3. recepty i uslalenia iechnologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiar6w (oryginav),
5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badai ioznaczei laboratoryjnych, zgodne z SST
6. deklaracje zgodnosci lub ceMkaty zgodnosci wbudowanych material6w zgodnie z SST.
7. opinie technologicznq spozadzonq na podstawie wszystkioh wynik6w badai i pomiar6w zaleczonych do
dokument6w odbioru, wykonanych zgodnie z SST.
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t iowaeyszAcych (np. na peelozenie linii telefonicznej
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i pzekazania lych rob6t wlascicielom urzqdzei,
L geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq rob6l i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W pzypadku, gdy wg komisji, roboly pod wzglQdem pzygotowania dokumentacyjnego nie bedE gotowe do
odbioru oslalecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawce wyznaczy ponowny termin odbiorLr ostatecznego

Wszystkie zazadzone pzez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajEce bedE zestawione wg wzoru
uslalonego przez Zamawiaiqcego.
Termin wykonania rob6t pop€wkowych i rob6t uzupelniaj4cych wyznaczy komisja.

Odbi6r ooqwarancvinv

Odbi6r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwi4zanych z usunieciem wad stwierdzanych ptzy
odbioze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbi6r pogwerencyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pLrnkcie ,,Odbi6f ostateczny rob6f pkt. a i b.

J . PODSTAWA PTATNOSCI
1. Ustalenia 006lne

Podstawq platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowE ustalonE
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawe platnoscijest wartosd (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia6 wszystkie czynno6ci,
wymagania i badania skladajEce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST iw dokumentacji

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t bQdeobejmowaC:
robocizne bezposredniqwlaz z towarzyszqcymi kosztami,
wartosc zr.i2ytych material6w wraz z kosztamizakupu, magazynowania, ewentualnych ubytk6w i transportu na

wartosC p€cy sprzelu wraz z towazysz4cymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkuiacyjny i ryzyko,
podarkr obIczone zgodnie z obowiEzujqcymi przepisami



Do cen jednostkolvych nie nalezy wlicza6 podatku VAT

Koszt wybudowania obiazd6wlptzeiazd6w i otganizacji ruchu obeimuje:
{r) opri"o*an'" or". uzgodnienie z In:ynierem iodpowiednimi instlucjaml projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowv, wra; z doslarczeniem kopii projektu In2yniorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodniei wynikajEcych z postQpu rob6t,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania ioawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
(c)oplaty/dzierzawy terenu,
(d)pzygotowanie lerenu,
iej tonltrulclg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnik6w, kraweznik6w, barier, oznakowai i dIenazu,
(f)tymczasowe pe ebudowe uzqdzei obcych.

Koszt utrzymania objazd6Mpzejazd6w i organizacii ruchu obejmuie:
(a)oczyszazanie, pzestawienie, przykrycie i usuniQcie tymczasowych oznakowai pionow1ch poziomych baner
i liwiatel.
(b)utr2ymanie plynn06ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacii objazd6wlptzelazd6w i orcanizacji ruchu obejmuje:
(a)usunieciewbudowanych material6w i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do slanu pierwotnego

Uznaje sie, 2e wszelkie koszty zwiqzane z wypelnieniem wymagai okreailonych powyzej nie podlegaiq odrebnel
zaplace i sauuzgl€dnione w cenie umownej

K. Przeoisv zwiazane

.t.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r. Nr 207, poz. 2016).
Rozporzadzenie Miniska Inffastfuktury z dnia 26 czeMca 2002r.w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (Dz.U Nr 108 z , poz. 953).
RozporzEdzenie irinistra Infraskuktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.w sprawie szczegolowego zakresu I
formy dokumentacji projektowej, spec!4ikacji technicznych wykonania i odbioru rcb6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.lJ Nr 202z , poz.2072)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 202 22, poz 6a z p62niejszymi
zm|anaml
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r-- Prawo Zam6wieh Publicznych (Dz.U.z dnia I lutego 2004r Nr 19,
ooz. 177\

lil - czEse szczEcolowA

r. oprwoRzeNr*tRAsy I puNKiw&oKosctowycH

,I,,I.PRZ EDMIOT SST

Przedm o(em n nierszej s2degolowei specylikacj lechnicznej (SSI) sqwymagania dolyeq@ wykonan a iodbioru robbt zwrezanycn z
odlworzen em trasy kanalu jego punki6wwysokoSciovtych.

1.1.1. Zakres rob6t objQtych SST

Usta enia zawane w niniejszej specyf ka cji d olycz4 zasad prowadzenia rob6t zwiqzanych z wszyslk mL eynno3crani Lno2liwLaAcymL
maiqc-ymnaceluodNvorzeniewlereniepzebiegulrasywodociqguorazpolozeniaobieklowinzynerskichdlani2ejwymienionych

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej dla Ww odcink6w wodociqgu.

l .
2.

4 .

5 .



1.1.2. odtwoz.nie tra3y i punktdw wy€okoSciowych

W /ake. J obdr pom arowlch, TwEzanycn 7 ooMo?en eo lrasv I pulkl6w wvsol olciowv't w iodz a
"j ipii.ar"r!*v.*-'"" " sydacljneso iwysokosc oreso punrtow qldMvch osr kanatu ipunrrow wvsolosciowvch'
br EJpelrrele osruasy dodrllowlm oJ.iraa rwy/.aderie osil
cr w/radeneoodallowyclpunllowwysoko9ciowch"eperowobodvch)
dr  ;skbi  ?owal  F ourk low w sposob lMarv ocrrona.ho 'zedr lszdcnemorazoznakowanrewspoqoDLlaNrdd(vooiTura ' re

ewentuahe odlwozenre.

Inrentarlzacja s1budManego kanalu deszczMgo i pzebudowanego wodociqgLi wraz z naniesieniem na mape zasadnG4

I.2. MATERIALY

Rodzajo nat€rial6w
Do utMatenia Dunkl6w ot6wnych trasy nale2y stosowaa pale dreMiane z gwotdzien !b prQtem slalowym. slupkibetonowe albo rLry
melalo@ o dluso3ciokolo 0,50 melra
p" J Or"rn ".""rr *"r*on" poza lranicq rob6l ziemnych, w s4sied2tw e punklow zalamania trasv powinnv friea arednicA od 0 1 5 do
o20m druqosa od 1.5 do 1,7 m.
d;;hbiri,ac]i pozostavch p,nkl6w nalezy stosowaa palikL d€wniane Srednica od 0 05do0 08 m idlugoScl okolo 0 30 m. a dla punkiow
utMalaiych iv ishiej4cej naw erzchni bd@ slalore Srednicy 5 mfr i dlugosc od 0,04 do 0,05 m
,Swiadk' powinny miecdtuqosdokolo 0,50 m i przekroj proslokqlnv

1.3.  SPRZET

Do od&orzenia syluacyinego trasy punkt6wv{ysokoscowych naie2y slosowaa naslepol4cy sprzQtl
teodolilv lub tachimetrv,

- laSmv sta o@, szDilki.
Spuer s6sowany do odrworzenia lrasy drogowej ijei punkldw wysokosciowych powinien gwaranlowa6 uzyskanie wymaganej dokradnoscl

1,4IBANSEgBI
-rranspon spzelu i malerialow
Sprzel imatenaly do odtwoEenia lrasy

1.5. WYKONANIE ROBOT

mo2na przewozia dowolnymi Srodkami lransponL

1.5.'1. zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe pow nny bye wykonane zqodnie z obowiazuiqcYmi Instrukcjami GUG|K (od 1 do 7).
Pzed przystqpieniem do rob6l Wyftonaw@ powinien pEeiqC od Zamawlaiqc€go dane zawierai4ce lokalazac* i wspoLzedne punklow
qldwnvch trasv oraz .eperow.
w oparciu o materiat dostarczone pze Zamawlahc.go, wykonawca pwinien prz€prowadziC ob ic2enia i pomiary geodezyjne
niezkdne do szczegolowego w/yeenia rcb61.
Pra@ pomiarore powinny byd wykonane pEez osoby posiadaiace odpowlednie kwalilikacie iuprawnienia.
Wykonawca powinien natychmias! polnfomowae Ininiora o wszeLkich bledach wykrylych w wylyeeniu punklow glownych tasy (lub)
reper6w .oboeyci Bledy le powinny bye usunlele na koszt z.mawiaj4cego.
wykonawca powinien sprawdzia czy rzedne lerenu okresione w dokumentacti prcjekiowej sqzgodne z zecz'ryLstvnr uednvmr te.enu
Je2e i wytonawca srwierdzi, 2e rzec4{isle rzQdne terenu istohie r62n a sie od rzednych okreslonych w dokumeotacir proieklowei lo
powin en powiadom i o lym Iniyni€ra. Uks2lahowanie lerenu wlaklm rqonie nie powinno byd 2m eniane pzed podiQciem odpowiedniej
decy2tl przez In:yni€ra. Wszystkie roboly dodatkowe, $"j,nikai4ce z r62nic .zednych lerenu podanych w dokumentacji prcjekto@l
uQdrych rzec2ywrstych. akceptowanepzez Inzyniera. zoslanqwykonane na koszl zamawiaiE@go zaniechanie powadomienia
Intynlera oznaea,:e roboly dodalkowe w takim pzypadku obcia2aWykonawce
Wszystkie roboly, klorc bazujqna pomiarach Wykonawcy, nie mog4bye rczpoeeie pzed zaakceptowaniem wynikbw pomiar6w pzd

Plnkty wierzchorkowe, ponkly gl5Me trasy i punkty posrednie ositrasy muszAbya zaopatzone w ozna@enia okreslajqce w sposbb
wyra2nv iiednoznaeny charaklerysryk9 ipolozenie lych punkl6w. Foma iwz6rtych oznaeen powinny byc zaak@ptowane pze

Wykonaw.ajest odpowiedzialny za ochrone $szystkich punkl6w pomlafowych i ich oznaczei w @asie lMania rob6l Je2el znaki
oom arowe ozekazane pzez Z.mawiaiacoEo 2osian4 zniszdone pEez Wykonawce Sw adomie lub skdek zanredbania a ch
odlwo?enie iest koniecae do daLszeso prowadzenia rob6t,lo zoslan4one odlworzone na koszl wykonawcy.
wszyslkie pozoslale pra@ pomarowe konieczne dla prawidlowej rea izacj rob6lnaLe24do obowiqzkbw Wykonawcy.

1.5.2. Sprawdzenio wyznacbnia punkt6w gl6wnych ositasy I punkt6w

Punkly wierzcholkore trasy i inne punkry ql6wne powinny bye zaslabilizowane w spos6b tMaly przy u2yciu pali drewnianych lub gupkow
beronowch s lak2e dowiazane do punklow pomocrieych polo2onvch poza grani€ robol ziemnvch.
Zamawiajqcy powinien zalo2ya robocze punkty wysokos.ide (€pery robocze) $2dlu2 ositrasy drogMj, a takze pzy ka2dym obEkcie

Maksymalna odleglos6 m Qdzy reperami roboczymi wzdlu2 lrasy drogo@j w lerenle ptaskim pownna wvnosic snn me|r.w



Reoer! obooe na ezv zarozyc pord g.anrcaml obol zw qzanvLh z vryt onanrem h asv droqoMi i ob e\low lowar.^tszdaf J ar o reDe'v
i"t"cr" -"r"" "rt"iv"rr. i',i"rysia'e na staortrvcr' rsinie4cvcl budowdchw7o'uz rtasvdrosowp Or F o ak Dr 'h o rll'row eoFft
;;;;; ",r;i -;".". * p";racr i,upkow uerorowich ru q'i,6vl1.s/a"on owsrdovwch o adzolchwotua ew5posob
dklJeara.v osradalie Taahceplowa.v pzez Intvni€ra
nleane,!'oerow roooc,vcrr nadzy orrestac z lakqdohradnosci4 aby gedniblqd niwetacjt po wyr6wnaniu byr mnrejszy od 4 mm/km
,toi,rac rre,acie poo*ornq * naw4zaniu do rpoerow oa4sh{owvch
n"p"iv rooo-" do"innv bvi *yposazone * dodar[ore oznac2enia, zawieraqce wyE:ne i iednoznadne okresren€ nazwy reperu I Fgo

'1.5.3. Odtwon.nle 6i trasy

Tvdenre osr lrasv natezv wylon:c w oparciu o dolumenlacle pmjeklow4 062 inne dane geodezvine przekaane przez Zamawhiec.go
orzvwvrozvsonlu s'ecipoi'qonEacl, panshvorei albo nnej osnowv seodezvjnej, ok€6lonej w dokuneitacj projektowei
osiraiv poinm ovc wvz*czona li iunl,rach qtdwnych iwpunklach posredntchw odteglo6cizate2net od charakrerysryk terenu i
ukszra4owdria kasy. eu nre tad2EJ nrl co 50 meto*
Doouszczlie odchlylenie sytuacyjne wytt€onej osi lrasy w slosunku do dorumenlacir prolek lowei nre mo2e bva wieksze ni2 5 cm Rzedne
ririeleiy punkow osl tasy riare2i-$,yzn;;zya z dokbdnosci4do 1 cm w stosunku do u ednych niwe ety orreslonych w dokumentacji

ilourruaterra ostrasyw ere.'e ralely uryc marendlow *ymienionvch w o\12
Ua;ecie pali, osir;sy jesl dopuszciatni tytt<o wtweas;gdy wvkonawca ob6t zastqpiie odpowiedniml palami po obu slronach osl
umieszaonych poza granica rcbol.

r.6 KoNTRoLA JAKoSct RoB6T

Konlrola ialoici Drac oomrarowvch
Konvoteiat oscr;rac pom arowy.h zwLEzanych z odh{orzeniem rrasy i punkl6w wysokoSciowych nalezy prowadzia wedlug ogblnych zasad

o"r"s oiicn w rs rurcra.r r "vy(yq.yci CUG|h {l 2 3 a 5 6.71

1.7. OBMIAR ROBOT

Jednostk4obmiarowqjest km (kilomelr) odh{ozonej tEsy w lorenie

1.s. oDBt6R RoBoT

Odbi6. rob6l eiazanvch z odhtozeniem tasy w terenle naslgpuje na podsiawie szk c6w idziennik6w pomiarbw qeodezvjnvch lub
prolokol! z kontroli geodezyjnej, kl6re Wykonawca przedklada In2yniercwi.
odbi6r lnwenlaryzacji na podstawie wykonanej przez upEwnionego geodele I zalwierdzonel pu ez zespol Uzgadn ania Dokumenlaql

1.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TOWARZYSZACYCH

Koszt wykonania inwenlaryzacji inaniesienia na mapQ zasadniczq ponosi Wykonawca

Cena jednoslki obmiaowej
Cena 1 km wvkonania robOl obejmuje:

sprawdzenie wyzna@enia punklOw gl6Mych osi tEsy i punkiow $rysokosciowych,
uzupelnienie osi tasy dodatkowymi punklani,
wyznaczenie dodatkNych punkraw wysokosciowych,

, zaslabitizowanie punkt6w w spos6b tftaly ochrona ch p.zed zniszeeniem i oznakowanie ulatwiajqc€ odszLkanie i e@niua ne

1,11, DOOKUMENTY ODNIESIENIA

1 Inslrukcja €chni*a 0-1. og6lnozasadywt*onylvai6 pracseodezinych.
2. Instrukcia iechniena G-3 Geodezyjna obstuga inreslycti, GLJw.y Uz4d Geodezj iKano€rafi, waeawa 1979
3. Instrukcja lechniena G-1 . Geodezina osnda pozioma, GUG|K 1 978.
4. Inslrukcja technidna G 2. Wsokosciowa osnowa g€odezyjna, GUGiK 1983.
5. lnslrukcja lechniczna G-4. Pomiary st'luacyjne i wysoko6ciowe, GUGiK 1 979.
6. Wy,lyczne lechniczne G-3.2. Pomiary realizacine, GUGiK 1983.
7. Wytyczne lechniczne G-3.1. osnowy realzacine, GUGiK 1983.

2.1. PRZEOMTOT SST
Puedmiolem n niejszej szeegolowej specyfkacji lechnicznej (SST) s4 wymaqania dolyeece wykonana odbioru liniowych robol

2.1.1 zakru3 rcb6t objetych ssT



UsraLenia zawarle w ninieiszei spec"vlikacij dotvda zasad prowadzenia
wodociqgdw $ryszeego n onych w .ozdz ,, I WSTEP" pkt la

2.1.2. OkreSlenia Podstawow€

rob6t zbfinych w dasie budos! wodociqgu i obelmulq bLdowe

Budow|a2|em6a-budow|awykonanawgruncieUbzgrunluabo'ozdrobnonychodpad6wpzemyslos lchspeln ia ja€warunki
nale@nosci i odwodnienLa.

Korpus drogowy - nasyp lub la eeSC lvykopu, kl6ra iesl ograniczons koronq drogi i ska.pam rowow

Wysotoga nasypu lub glQbokdewykop! - f62nica zQdnejlerenu i zednej robot z emnvch, wvznaczonych w osinasvpu lubwvkopu

Nasyp niski- nasyp, klofego wysokos6 jest mniejsza n 2 1 m

Nasyptredni- nasyp. kl6rego wysokosc jesl zawana w grani@ch od 1d0 3 m

Na3yp wysokl - nasyp, klorego wysokosa puekracza 3 m

wykop pMki - wykop kt6rego glebokosejesl mniejsza ni21 m

Wykop aredni wykop. kl6rego gleboko64 jesl zawana w granicach od 1 do 3 m

Wykop ghboki-wykop, kldrego glQbokoSd pzekrada 3m.

Bagno - grunt o.gani@ny nasyconywod4 o malej nosnosci, charakteryzuj4cv siQ znacznvm idlugotMalvm osiadaniem pod oboE2eniem

Gruntskalbty- gruni rodzimy,liv lub spekany o nlepzesunieiych blokach kl6rego pr6bk nie wvkazujezmran objelo6cianine rozpadalq
sie pod dziaraniem wody destlowanej mat4 wytrzymalosC na Aciskanie & ponad 0,2 MPaiwymaga u2vcia S.odkow wvbuchowvch arbo
nau adzi pneumalyenych lub hydraulicznych do odspotenia.

Ukop - mletse pozyskanla gronlu dowykonania nasyp6w, polo2ore wob.Qbie pasa rob6t drogowvch

Dokop - miets€ pozyskania gnrntu do wykonania nasypOw, polo2one poza pasem robOt drogowych.

Odklad - mid* wbudowania lLb skladowania (odwiezienia) grunt6w pozyskarych w czasie wykonryania wykopow, a n e wvkorzvslarrych
do budowy nasypoworaz innych pracai4zanych z lras4drogowq

wskainik zagQszdonb gruntu -wie kosd chaEkleryztjqca stan zag€szeenia grunlL, okres ona wg wzoro

/ri - glsbse objetosciowa szkieletu zaggszeonego srunlu, (t4g/m"),
,& , maksymatna geslosc objetosciowa szkieletu srunlowEgo przy wilgolno6ci oplymalnej, okellona w noha nej p.obie Proclora,

zgodnie z fN-B-04481 [2], slu2eca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodn e z nomq BN-77/8931 1 2
[7], (Ms/m").

wskatnik r6rndiarnbto3cl ' wielkos6 charakleryzujqca zaseszczalnosc grunlOw niespoislych, ok.eslona wg Moru'

LI = :.!L
d . "

d& - S€dnica oeek sla przez ktOrc pzechodz 60% grunlu, (mm)
d{ - sredn ca oczek sila przez kt6re pzechodzil0% grunlu, (mm).

2.2. MATERIALY (GRUNry)

2,2,1, Podzialgruntow

Podstawp podzialu gtunt6w i nnych matenal.lw na kategorie pod @gledem lrudnosci ich odspajanla podaie labi€ 1 W wymienionej
tablicy ok.eSlono pEeciehe wanosciggstoaci objeto6cio@j grunt6w imabnak'w w stanre naluralnym oraz spolczynn kow spulchnienra
Podzial Arunlow pod wzqlAdem wysadz nowosci podale lablica 2
Podziar qrunlOw pod wzql€dem pzydatnosci do budowy nasypow podano w pkl5 SST D-02.03.01 Wykonanie nastpow iabi€ 1

2-2.2. Zasady wykorystania 9runi6w
cruntyuzyskane przy wykonyvvaniu wykop6w powinny by6 przez WykonawcQ wykozrslane w makstmalntrn sropniu do budowynasyp6w.
crunry przydatne do budow nasvp6w mogA bya wylviezione poza teren budowy iylko w6weas, gdy slanowiE nadmiar objelosc robol
zemnych iza zeeoleniem Intynierd,
Grunty i malerialy przydatne do budow nasypow, okre6lons w pkl 5.2.2 SST D-02.03.01 Vvykonanie nasyp6w tablica 1. ptuinny byd
wwieziono pzez wy*onarca na odklad. Zapewnienie terenow na odklad nale2y do obowiazkOw zamawiajacego. o ie nie okreslono lego
inaczej w kont akde. Iniynior mo2e nakazac pozoslawienie na lerenie budowy grunl6w, kl6rych easNa n€przydatnosa wynika ledyn€ z
powodu zamazniQcia lub nadmlemej wil9otno6ci.

labllca 1 Podzial grunlow I nnych malerialow na kategoie wg I8l

Rodzar I chararreryslylagrunl! lub maleralu



Popiory lohe niezle?qE

cleba uprawna z damin4lub koEeniamigruboscido 30 mm

Prasek glniasly pyl i lessy wilgohe, n{ardoplaslyczne i

Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub oqfodda

Grube oi@aki lub rumosz o
glazamio masie do 10 kg
zu2el hutniczy niezwelu aly

Glna zwlowa z glazami do

15,7
1 1 , 8

1 1 , q
16,7
17,7
12,7
10,8

od 20 do 30

o d  1 5 d o 2 5

od 15do 25
od 20 do 302

3

Tod z korzeniamigrLboscido 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem

Twir oer spoMa r b malospohly
Piasek gliniasly, pyl i lessy nalowilgotne, p6lzwane
Gleba uprawna z kozeniami grubosci ponad 30 mm
Torl z kozeniamigruboSc ponad 30 nm
Nasyp zle2aly 2 piasku gliniasiego. pytu r lessu z gruzem,

16,7
16,7

16,6
'13,7
'13,7

od 20 do 30

od 25 do 35

lrucznieh lub odpadkami drewna
Rumosz skalny eietrzelinowy z oloczkami o wtmiaEch do

Ll'nd ghla 'it2ka ' & wlgolle bardoplaslyene i
plaslyene, bez glaz(M
Mady i nafiut gliniaste rzeene

18.6

17.7

19,6
17,7
19,6
17,T
19,6
18,6

35
35
35

qq
45

4 5
45

45

Nasyp 2le2aly z qliny lub ilu z gruzeh lluczniem iodpadkami
drewna Lb glazami o masie do 25 kg stanowiqcynl do 10on

G ina. glina ce2ka i ily malowilgohe, p6tzwarte ieade
Gina zMlNa z glazani do 50 kg slanNi4cymi do 10',

Gruz ceglsny i rLimowisko budNlane z blokamido 50 kg

wymiarach do 90 mm lub z

50 kg sranowi4cymi 10+30%

19,6
20,6

20,6
16,7
19,6

19,6

20,6
17,T

'17,T
16,7
22,6
16,7
22,6

41.8

19,6
19,6
20,6
21,6
ltl
26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6

od 25 do

5
Rumosz skal.y aietrzelinowy o wymiaEch ponad 90 mm
Gruz ceolany i rumowisko budqlane sllnie scsmenlo$€ne
lub w blokach ponad 50 kg
Margle miekkie lub sr€inio lwarde stabo spek€ne

Opoka k€dowa miekka lub zbita

Tablica 1. cd. Podzial grunl6w iinnych malerial6w na kategode

WAgrel kamienny i brunalny
lly przewarshMone lupkiem

llolupek lwardy lee rozsypliwy
Z epience slabo s@mentowane

45

45

Lup€k mikowy i piaszeysly niespekany

Paskowiec o spoiwie ilastyn
Zep en@ oloeak6w gLvn e skal osadowych

Tul wlkanic!nEq!!y
24,5
18,6



lupek piaszdyslo wapnisty
Piaskowiec ilaslo-wapnisty ['ardy
Zlepiedc€ z otodakbw gl6wnie skal osadowych o spoMre

235

23,5
23,5
24,4

24,5
24,5
24.5

2 4 5
25.5

od 45 do 50

oq 4! q9 q0
od 45 do 50

Granit rgneis si n e 4ietrzale
Lupek plastyczny twady nlespQkany
Piaskowlec hvardy o spoiwle $€piennym

8 WapienMardynredielrzary
Mamur i wapieh kryslal czny
Dolom nrezbyltwardy
Piaskow ec kwarcy,towy lub ospoiwie llasto-kzem onkowym
Z epien€ z oloeskow skal gl6wnie krystalidnych o spoiwie
wapiennym lub k.zemionkowym
Dolomit bardzo twardy

9 Granit sruboziamisv niezwietEat
Sjenil gruboziarnisly

Wap en bardzo lwardy

Granitsrednio drobnozarnsiy

Sleiil 6€dn oz amisly

Trach(. Liparyl i skaly pokruszone

Wapiei kEemienisly i rogowy bardzo n ardy
Andezyl, bazall, .ogowiec w lawic€ch

Gabrodabaz i kwarclt

25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5

25,5
26,5
25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5

l) MnieFze warlosci siosowad przy obliczaniu ilosci maleial6w na warslwy nasyp6w przed ch
zageszqenem. w qksze wanosciprzy obliczaniu objetosci i ilo6ci 6fodk6w przewozowych

Tablica 2 Podzial grunt6w pod wzglQdem wysadzinowoaci wg PN S 02205 [4]

Lp. Wysz@egolnieni Jed-

< 1 5

> 3 5 od 25 do 35

> 3 0
> 1 0

>  1 , 0

< 2 5

2.3. SPRZET
Wykonawca przystepljqcy do wykonania robbl ziemnych powirlen wykaza6sie mo2lwosciqkouyslan a z naslepulEcego spzQlu do

odspajania wydobtavania grunl6w (naz?dzia mechanczne, mloty pneumaryene zrywa ikopark,ladowarkr.wertark mechanrene
itp.),
jednodesnego wydobwania i przemieszeania grunlow (spycharki, zgamiarki rowniark !.zqdzenia do hydromechan zacli itp )



transpo.ro mas z€mnych (samochodywywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociqgi ilp ),
sprz9lu zagqszdajqego (walce, ubrjaki, ptdy wibmc-yjne ilp.).

2.4 rEAlSe.9Br
VWb6r Srodk6wlransporlovlych oraz melod lransporlu powinien by6 dostosowany do kalegoriigtuntu (ma€natu) lego objelosci
lechnotogiiodspajania izatadunku orazod odleglo6cilransporlu Wdajnose srodkow transporlowych powinna bycponadlo dostosowana
dowydanoscjspzelustosowaneqodourabiania iwbudowanaarunlu(maler ia lu)
ZwiQkszenie odleqrosci lransponu ponad warlosci zalwierdzone nle moie byc podslawa roszczen Wykonawcy, dolydq.-yd' dodalkorej
zaplaty za lransporl o le zwiekszone odlegloSc ne zoslat wczeSniej zaak@plowane na pi6mie pfzez Inilniera.

2.s. WYKoNANTE RoB6T

2.5.1 Dokl..lnG6 wykonania wykop6w i nasyPow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopi€ lub nasypie. od osi prcjekiowanej nie powinny byc wieksze ni2 I 1 0 cm Ro2ni€ w slosunku
do projeklowanych zqdnych rob6l ziemnych nie mote pzek|dczaa+ 1 cm i-3 cm.
SzerokosC korplsu nie more roznio sie od szebkoaci proieklowanej o wiecej niz 1 10 cm, a krawedzie korony drogl nie pNinny miei
wyra2nych zaladai w p anle.
Pochylenie skarp nie powinno r62ni6 siQ od pDjeklowanego o wiecej niz 10% jego wanosc ltryrazorei tangensem kqla Maksymalna
arebokose nier6wnosci na powieu chni skarp n e powi.na przekra@ad 10 cm przy pomlarze lal4 3-merowq a bo pow nny byi spelnione
nne wymagania doly@4ce r6Mosci, wynikajqce ze sposobu umocnenia powierzchn

2.s.2. Odwodnlenia pasa robdt ziemnych
Nezale2nie od budowy u.zedzefi, stanowl4cych elementy syslem6w odwadniajqcych, ujelych w dokumenlacji prcjeklryel, wytonaw.a
pownien. o le wynagaia tego wa.unkiterenore, !rykonaC uzqd2enia, klore zapeMiq odprowadzenie w6d qruntowych i opadowych poza
obszar rob6l ziemnych lak, aby zabezpieczyc arunly pEed pEewilgoeniem i nawodnieniem Wyftonawca ma obowiqzek takreqo
wykontvania wykopdw I nasyp6w, aby powierzchniom srunlu nadawaC w catm okrcsie lMania mb6t spadki, zapeM ajqce plawhlowe

Jezet $skulek 2aniedbania wykon.wcy grunly ulegnq iawodnieniu, klorc spowoduje ch dtugottual4 niep.zydahosc, wykonare ma
obowazek usonigcia rvch qruniOw i zaslapien a ich qruntami przydahymi na wlasny koszl bez tak chkolwlek dodatkowych optal ze slrony
Zamawiajqcego za le czynnosci jak r6wnie2 za dowieziony grunl.
Odprowadzenie w6d do ishiejecych zbiornikow natualnych i uE4dzeh odwadniajqcych mosi by6 poprzedzone uzqodnieniem z
odpowiednim nstytucjam.

2.5.3. Odwodnlenie wykopdw

Technologra qkonania wykopu musi umozliwiaC jego pfawidlowe odrcdnienie w calym okresie lMania robbl ziemnych. Wykonanie
wykopow powinno posl?powac w kierunku podnoszenia sie niwel€ly
W dasie robdl ziemnych nalery zachowad odpowiedni spadek podluzny i nadaC pEekojom popueenym spadki, umozlMiajq@ eybki
odptw wOd 2 wykopu. o ile w dokumentacii prcjekto@i nie zawarto innego wymasania, spadek popuedny nie pownien bye mniejszy iiz
4'n w przypadku grunt6w spoislych i nie mniejszy ni2 2% w pr4padu gruntow niespoislych Nal€ry u@glednia e@nlualny sdyw
ko ejno3ci i sposobu odspajania grunlow oraz lerminOw wykonywania in.ych robol na spelnien e wymagan dolyeqc-ych pEwidlNego
odwodnienia wvrooJ w easie poslepu 'ob6tziemnych
Zr6dla wody, odsloniQte przy wykontryaniu wykopdw, nale2y uj46 w rowy i/lub dreny. Wody opadowe igrlnlowe nale2y odprowadz c poz
leren pasa rob6t ziem.ych.

2.6. KoNTRoLA JAKoScr RoBOT
2.5.1. Og6lne zasady kontrolijakosci rob6t

os6ne zasadykonlroli jakosci rob6l podano w,,ll Vwmagania og6lne' p|(t F.

2.6.2. Badania ipomiaryw czasie wykonywanla robdl zlemnych.

Sprawdzenie odwodnienia koryusu zlemnego polega na konlrcli zgodnosci z wymaganiari specyfkacji okrealonym w pkt 3.5 oaz z
dokumenlacjq prcjeklow4
Szdegdlneuwag€ nale2y &rocio nal
wlasc re ulQcle iodprowadzene wOd opadowych,

- wlasc we ujQc e i odprowadzen e wysiekow wodnych.

2.7. oBMTAR RoB6T
2,7,'1. Og6l.e zasady obmiaru robot

Ooolne asadyobmiaru robotpodanow,,llWymagania og6lne' pktG.

2.7.2. Obmlar robOt zlemnych

Jednoslka obmiaowqjesl m' (metr eescienny) wykonanych rob6tziemnych.

2.8. ooBr6R Ro86T
Og6lne 2asady odbioru rob6l podano w ,,ll Wymagan a og6lne pktH,
Roboly ziemne uznaje sie za wykonane zqodne z dokunentacjq projeklow4 SST iwymaganami In2rynera. te2eliBzysdie pomrary i
b2222adania z 2achowaniem toleraicllwg pkl4.6 daly wyriki pozy,lywne

2.9. PODSTAWA PT.ATNOSCI

OgblneuslaleniadotyeEcepodslarydatnosopodanow,l lWymaganiaogdhe'pktJ.



2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN B 02480
2 PN-8,04481
3. PN-B-04493
4 PN,S,02205
5. BN 64/8931-01
6. BN-64/8931-02

7 BN-77/8931-12

crunrv budowlane Okresenia. Symbole. Podzial iopis grunlow
Grunty budowlane. Badania prbbek grunl6w
Grunlv budowlane. Oznaczanie kapilarnoSci biernej
Drcgi samochodowe. Roboty ziemre. Wrmagania ibadai a
Drosi samochodow€. Oznaczenie wskazn ka piaskowego
orogi samochodore. oznaeene modutu odkszlalenia nawerzchni
podalnych ipodloza pzez obciq2en e plylq
oznaeenie wksznika zagQszczenia gruntu

3.1. PRZEDMIOT SST

Pzedm olen n iiejszej szeeg6lowei specylikacji lechn cznej (SSI) sq wymagan a doly@qe rykonania i odb oru rtkop6w w qrunlach V

3.1.1. zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawa.le w niniejszej specyfikacjidolycz4zasad prowadzenia robdl ziemnych i obejmul4 wykonanie wykopow dla budowy
wodociqgow w u cach

3.1.2. Okbslenia podstawows

Podstawde okreslenia zostat podanewSST D-02.00.01 pkt 3.l.2.Roboly z emne Wtmaqaniao96lne

3.1,3. 096ln€ wynaganla dotyc24ce rob6l

Osolne wymasania dotyeEce rcb6l podaio w ,l wtnragania os6lne' pkt A.

3.2. MATERIALY {GRUNTY)

PodsrawA podzialu g.unt6w i nnych malerial6w na kategorie pod wgl9dem lrudno6ci ich odspajania podano w SST D 02.A0.01pkt. 3.2.2.
tab ica 1. - Robolyziemne -Wymagania og6l.e
I W wym enionej iablicy okreSlono pu ecielne wartosci gestogci objltosciorel 9tunl6w i matedalow w slanie naluralnym ora spulchnienre

3.3. SeEZEr
Ogolne wymagania iuslalenia dolyczqce lransporlu okrcSlono w ,ll \ 4magania og6lne" pkt C.

3.4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania I uslalenia dolyczece lranspo.lu okreslono w,ll Wmagaria o96lne' pkt D.

3.5. WYKONANIE ROBOT

8. Wykonanie iodbi6r robotziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBD M, Warsawa 1978.

3.5.1. Zasady prowadzenia rob6t
Oqolne asady prwadzenia robdt podano w ,,ll Wymagania og6lne" pkt E.
Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowae ich statednosC w calym okesie prowadzenia rob6r, a naprawa uszkodzen.
wvnikaiacvcir z nieprawidlowego uksztaftowania skarpwykopu, ich podciecia lub innych odstQpstw od dokuhenlacji projeklorej obcia2a
Wytonawc? rob6l ziemnych.
Wykonawca powinien wykontaac wykopy w rakispos6b, aby grunly o r62nym slopniu p.zydatno6cido budowy nasypow byt odspalane
oddz ehie w sposob uniemoz liwiaiacy ich wymieszanie. OdslQpstwo od powy2szego wymagania, uzasadnione skompl kowanym ukradem
warshr Oeotechnicznych, wymaqa zgody In:yniera.
Odspoione srunty p.zydainedo wykonaoia nasypdw pow nnv byd be2posrednio wbudowane w nasvp llb ozewiezione na odktad Oie
In1yni€r dopusci czaso@ skladowanie odspojonych gruni6w, nale2y je odpowlednio zabezpieczya przed nadmternym zawitso@n em
Je2eligrunljesl zamazniety nie nae2y odspajaagodo qlQbokosc okolo0,5 nelra pow]zej projeklowanych zednych roborz€mnych

3.5.2. Wymagania dotyc24ce zageszeenla

Zag9szeenie g.untu w wykopach imiejs€ch zercwych robol ziemnych powinno spelniacwymagan a, doty@4e minmahejwano6c!
wska2nika zaqeszczenia (1"), podanoqo w lablicy 1,
Tabllca 1. Milimalne wanosci wsrar.ihlfgggszczen.a w wy\opsch rm,ejsc.ch zelowych.obor ziemnych

M rimalnd @rlost - dta:
jllycn drds



i d r6g

Goma warshda o grubosci20 cq
N; glebokosc od20 do 50 cm od
powierzchnirobdlzieltnych l

Je2eiqtunty rodzmewwykopach imietscach zercwych niespelniajqwymaganego wska2nika zageszczenia to przed ulo2enieh
konslrukcli nawiezchni nalei je dog9scicdo wanoscils, podanych w bblicy 1.
Je2eli wanosci wskarn ka zagQszeenia okre3lone wlablicy 1 nie mogqbya osiqgniQle pEez bezposEdnie zagesz*nre grlnlow
rodzimvch to nslezv podiae Srodki w @lo ulepszenia orlnlu podlo2a. umo2liwiataceoo uzyskanie wymaqanych warloSo wska2n ka
zaqeszdenia. Mo2 iwe do zaslosowania S.odki o ile nie s4 okreSlone w SST, proponute Wykonawca i pzenstaw . do akceptaclr

3.5,3, Ruch budowlany
Nie nale2y dopuszeac rlchu budowlanego po dnie wykopu o ile gtuboge waBt$l gruntu (nadkladu) powy2ej zqdnych ob6l ziefrnychlesl

z chwi q przyslqpienia do ostaleenego proliloMnia dna wykopu dopuszea siQ po nim jedynie tuch maszyn wykonujecych te eynnoaa
budow ana Mo2e odbylvac sie jedynie sporadydny ruch poja2d6w, klOE nie spowoduja rszkodzen powieu chni korpusu
Naprawa us2kodzen powieEchnirob6t ziemnych, wynikajacych z niedolEymania podanych powy2ej warunkow obci42a WykonarcQ robot

3.6. KoNTRoLA JAKoScr RoBOT

3.6.1- Og6lne zasady kontroli jakogci rob6t
096ne zasady konlro ijakoscirobol podanow,,ll\ /ynagania og6lne' pkt F.

3.6,2, Kontrola wykonani. wykopow

Sp6wdzen e wykonania wykop6w polega na kontblNaniu zgodnosci z wlmaganiami okEslonymi w niniejeej spec)fikacti oraz w
doklmenlacji projeklowe i SST W czasle kontroli szczeg6lnE uwage nalety zwrocia na:
odspdjane grunl6ww sposObnF poga,s/.jecy Kh ilasc@icl
zaEM enie slaleenosci skarD
odwodnienie wy<op6w w czasie wykonyrvania robol ipo ich zakoneeniu,
dokladnosi*vkonania wykop6w (lsrtuowane i wykoridenie)
zageszdeiie 96mej stely korpus! wwykope wedfug wymagan okEslonych wpunkcie 4.5.2.

3.7. oBMIAR RoBOT

3.7.1. Oq6lne zasady obmiaru rob(n
Og6lne zasady obniaru rob6l podano w"llWymasania os6lne pKG.

3,7,2, Jedn6tka obmiarowa

Jednostkq obm arcwqjesl m3 (met szesc enny) wykonaneqo wykopr

3.8. oDBrdR RoB6T

O96l.e 2asady odbioru robOl podanow,, IWtmagania 096 ne" pktH.

3.9. PODSTAWA PT.ATNOSCI

3.9.1. Og6lno u6tal.nia dotycz4co po6tawy platno6cl
Og6lne lslalenia dolyczqc€ podsla$t pfalno6cipodano w,,llWmagania og6lne' pkt J.
3,9,2, Cena lodnGikl obmlarowel

Cena wykonania 1 mi wykopow w gruntach l V karegor i obejn uje:
prace pomrarNe i roboly przyqolowawcze,

wykonanie wykopu z lransporiem urobku na nasyplub odklad obejmuiqcer odspojen e, przehieszeen e zatadLnek przewiezrenie I

odwodnienle wykopu na czs jego wykonywania,
poilowanie dna wt*opu, row6w, sk3lp,
zagQszdenie powierzchn wykopu,
przeprowadzenie pomiarow i badah laboraloryjnych , wymaganych w spec',ikaoji technicznej,
rozplantowanie uobku na odkladz€.
wykonanie, a nastgpnie rozebranie drdg dojazdowych,

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis pzepBow zwiqzanych podanowSST D-02.00.01 pkt4,'10.



4. zltr(*,riiocowA

4.1. Przedmiot SST
PEedmiolem ninietszej szczegolowej ikacj technicznej (SST sq wy'nasania dotye4e !rykonan a i odbiotu robot zw 4zarych z zalo2eniem
I pielQgnacjq zieleni drogowej.

.l.l.l. Zakres rob6t objftych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz4zasad prowadzenia rob6t zwiqzanych z:

zakladanien i pielegnacjA trawnik6w na rerenie plask m ina skapach
sadzeniem d?ew i kzew6w na terenie plaskim ina skaDach,

- wyionaniemkwiehikow.

4.'!.2. Okrosl6nia podstawowo

4.1-2.1. Zienia u@Ja)na - ziemia posiadajqca wlaScircaci zapeMiajqe rc:llinom pEwidlowy rozw6j

4.1-2.2 Material roslinny - sadzonki dzew, kr€w6w, kwiaiaw jednorocznych i wielolehlch.

4.1.2,3. Bryla korzeniowa - ufomowana przez szk6lkowanie bMa ziemiz pEerastajqcyml j4 korzenlami rosliny

4.'t .2.4. Foma natura na loma dzew do zadEewien zgodna z naturalnymi echam wzroslL

4..1.2.5 Forma penna - forma dzew i niekt6rych kzew6w sztucznie wyt"ozona w szkorce z pniami o wysoko6ci od 1.a0 do 220 m z
wyraznym n e przycielym pzewodnikiem r urormowanqkoron4

4,1.2,6. Foma kzewlasta - Iorma {nascwa dla kz€wdwlub torma dzewa ulworzona w szk6lceprzez nske pzyciecie p.zercdnka @lem
uzyskania welopedowosc.

4.1.3. O96lne wym.gania dotycz4co rob6t

Ogblne wymagan a dolyeq@ robdlpodano w'CzQSci og6lnej'pkt, A

4.2. MATERIATY

4-2.'1. 096lno wymagania doqczqc€ mat€rlal6w

OgOlie wymagania dotyeE@ malerialow ich pozyskiwania i skladowania, podano w Czesci ogd nej' pkt, B

4,2,2. Ziemia urodzalna

Zienia urodzajna, w zale2nosciod miejse pozyskania, powinna posiadaa nastepujqce cha€klerystyki:
ziemia odzima - powinna bye zdjela pzed rozpoeeciem rcbot budcetanych izmasazynowana w pryzmach nie przekEdat4rych 2

z emia pozlskana w innym miejscu i doslar@na na plac budowy - nie mo2e by6 zagruzowana pzero$nieta kozeniami. zasolona
l!b zanieczFzczora chemicznie.

4,2,3. Ziemia komDostda

Do nawo2enla gleby mog4 byd slosowane komposty, powslatqce w wyriko rozkladu ro2nych odpadk6w rost nnych i zw erzectch (np lortu,
fekai6w, kory drewnej, chwasnw, plew6w), przy komposi.wanlu ich na ohrartym powerrzu w pr,znach, w sposob iw warunkach
zapewniaj4cych Llzymanie wymaganych @ch i skainik6w jakoSci kompostu.
Komposl rekal owo-lorrowy - wyr6b uzyskute si9 pzez komposlowanle rorfu z iekaliam iSciekami btrowymi z osadnik6w.2 osiedi

Komposl iekalo@lorfowy powinien odpowiadaC wymaganiom BN-73/0522-01 l5l. a torl u2try jako konponent do wyrobo komposrL - pN-
G 98011 [11.
Kompost z k ory drzewnej - wydb uzyskuje siQ pzez kompostowanle kory zmieszanej z modnikiem i osadami z oave-atn S@kow
pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch mlesigcy. Kompost z kory sosno@j moze byd stosNany jalo nawoz organpny przy
puygotowaniu gleby pod zielen w ok€siejesieni, pEez zmieszanie komposlu z g eb4

Nasiona l6w nateesciej wystepujq w poslacisolelch mieszanek z nasion rdtnych gaturk6w
Golowa mieszanka lraw powinna mie6 oznadony procenlowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg kiorej zoslala wyp.odukoMna,

4.2.6. Nawozy mine.alne

Nawozy mineralne powinny bya w opakowaniu, z podanym skladem chemienym {zawanogc azotu. Iostoru, potasu N.p ) Namzy natezy
zabezpieeya pzed zawilgoeniem i zbryleniem w czasie lransponu ipEechowywania



4,3. SPRZET
4.3.1. Og6lf,e wymagania dotycz4co spuetu

096 ne wymasania dolycz4ce spzelu podano w 'CzQlci os6lnei' pkt. C

4.3.2. Sprzer stosowany do wykonania zieleni drogowej
VwkonawEa pr2yslqpuj4cy do wykonania zieleni drogo@j powinlen wykazae siQ mozliwosciq kozyslania z nasl9pu,qego sprzetu:

glebogryzarek, plug6w. kullyrvalorOw bron do uprawygleby
walu kolda&i oraz ralu gladk ego do zakladania lraMik6w,
kosia.ki mechan cznej do pieiqgnacj IEM k6w
spzqtu do pozyskiwana ziem urodzainej (np. spychad( gqsennico@j. koparki),

a ponadlo do pielQgnacj zadrzewien:
pil mechani@nych i rqenych,

podnoSnikdw hydau idnych

4.4. TRANSPORT

4.'r.1. Og6ln. wymagania dotyczqce t6Gponu

og6lno wym.gania dotyczaco tEnsportu podanow czesci og6lnej'pkt. D

4.5. wYKoNANtE RoB0T

4.5-1, Og6lne z.sady wykonania rob6t

Og6lne zsady wykonan a rob6l podano w "Cze6cl096 nej" pkt. E

4.5.2.1. Wymagania dotyd4ce wykonania trawnik6w

Wymagan a dotyd4ce wykonania rob6l zw qzanych z lrawnikamisq naslepujqce:
leren pod lrawnikimlsibyd oczyszeorry z gruzu izafieeyszoen,
pzy wym anie grunlu rodzimego na ziemiQ u.odzajn4 tercn powinien byC obnizony w slosunku do gazonow lub krawe2nrkow o ok

15cm test to miejs@ na zlemi9 urodzajnq(ok.10 cm) ikomposl (ok.2 do 3 cm),
pzy zakladaniu trawnik6w ra grunce rodzimym kraw92n k powinien znajdowaisla 2 do 3 cm nad te€nenr.
leren powinien bya wyrownany i splanlowany,
zemE urodzajna powinna bya rozscielona r6wn4 warsn{4 i wyftieszana z kompostem, nawozami mineralnym ora slarannie

pzed siewem nasion lrawy ziemie nalety walowae walem gladkim, a potem waleft - koteark4 tub zag€bic.
siew powinien byd dokonany w dni bezwieirzne,
ok€s siania - najlepszy okes wiosenny, najpoaiej do polowy Mzesnia,
na te€nie phskim nasiona lraw wysiewane s4w iosciod I do 4 kg na 100 mu, chyba 2e SST pz4iduje tr,aczel
na skarpach nas ona traw wysiewane s4 w ilo6ci 4 k9 na 100 m' chyba te SST pzewidule inaczer,
pzykrycie nasion - p.zez przemieszanie z ziem 4grabiamllub walem koleatkq
po wys we nasion zemia pownna bya walowana lekkim walem w @iu ostalednego wyr6wnan a islworzenia dobrych warunk6w

dla podsi4kania wody. Je2eliprzykrycie nasion nastqpilo pzez walowanie ko czatk4 moznatu2 n e stosowaa walu gtadkiego.
mieszanka nas on Vawnikolych moze byc golwa lub wykonana wg skladu podanego w SST.

4.5.2.2. P elegnacja lrawn k6w

Najwa2niejszym zahegiem w plelQgnacji lraMik6w jesl koszenie:
pieMszekoszenie powinno byC pzeprowadzone, gdy lrawa osiagnie wysokose okolo l0 cm,
nasl9pne koszenia powinny sie odbylvae w takich odslepach uasu, aby wysokose lrawy pzed kotejnym koszeniern ne

p2ekraeala wysokosci 10 do l2 on,
-^ oslatnie, przedz mowe koszenie lramik6w powinno bya wykona.e z 1-miesieenym wypzedzeniem spodziewanego nasiana

mroz6w(da warunk6w klinaly@rrych Polskimozna pEyjqa pi€ssz4 polowe paZdziemika),
- koszen a t6w.ik6w w calyn ok€s e p elegnacj powinny sr€ odbywaC czeslo i w reguarnych odslgpach czasu pEy dym eesio$e

kos2ena iwysokosa ci9cia. nale2y uzalezniaaod gatunku wysianej tawy,
chwasty tMale w pieMzym okresie nale2y usuwab Aczniei Srodki chwaslob6jde o seleklyrvnym dzalaniu nae2y stosowaa z duza

ostroznoaciq i d opiero po ok€sie 6 miesiQcy od zalo2enia trawnika.
TraMikiwymaeaiq nawozen a mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w cqgu roku Mieszanki nawoz6w nate2y pzygolowywaa

tak, aby lrawom zapeM i skladniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
wiosnq, vawnik wymaga mieeanki z przewaqa azolu,
0d porowy lala nale2y og Enieyo azol, eiekszaj4c dawki potasu ifosforu,

- ostarnie nawo2enie nie pow nno zswi€rac a20tu, lecz tylko foslor i poras.



4.6. KoNTRoLA JAKoSct RoBoT
4.6.1. Og6lne asady kontrolijakogci rob6t

Osolne zasady kontrol jakosci robot podano w 'Czesci og6lnei pkt. F

Konlrola w @sie w!,kontuaria lrawnik6wpolega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu izanieczyseen,
okreslenia ilosci zanieczyszeen (w m'),
pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na &alke,
wymiaiy gleby jalowej na ziemi9 ubdzajnqz konlrol4grubosci walslsy rczscie oiejzienri,
ilosc .ozzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania lerenu,
zsodnosci skradu golowej m eszanki Vaw z uslaleniami dokumentacji projeklowej,
gQstosci zas ewu nasion,
prawidlowej desiol iwo6cl koszenia lrawnik6w iich odchwaszdania,
ok.esow podlewania, &lasz@a podczas suszy,
dosiewania plaszczyzn lrawnik6w o zbyl malej geslosci wykle{<owanych zdziebel lrawy

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnik6w dolyczy:
prawidlowej geslo6ci trawy (lraM ki bez tzw. ,lysin ),

- obecnosci qalunk6w n ewysiewanych oraz chwaslow

4,7. OBMIAR ROBOT
4.7.1. Og6ln. alady obmlaru rob6l

Osblne zasadyobmiaru robOt podano w'Czesci og6lnej'pkt. G

4,7.2, Jedf, 61ka obmiarom

JednoslkE obmrarowe jesl:
m2 (melr kwadratowy) wykonania: trawnikow i kwiehikow z roslin jednorocznych, dwulelnch iwietotehch (oprocz rostin

szl. (sztuka) wykonania po$dzenia dr2ewa lub kze@ oraz roglin ebulkowych i 162 na kwiehikacn

4.8. oDBdR RoB6T
Og6tre zasady odbioru rcb6l podano w "Czesci og6lnej pkt. H

Roboly uznale se za wykonane zgodnie z dokumenlacj4 prcjeklowq, SST iwymaganiami In2yniera, je2etiwszysrkie pohrarv badania z
zachowaniem lolerancji w9 pkt 6 daly wyniki po2y1),une.

4.9. PopsrawA PLATNoSCI
4.9.1- Og6ln. Gtalon ia dotyczqce podstawy platno6ci

Ogdlne uslalenia dotyeqce podslawy platnosci podano w'Cze$ci og6lnej pkt. J

4.9.2. Cena jednostki obmiarowei

Cena wltonania 1 m'� tlawnika obejmujo:
roboty pr2wotowawcze: oczyszczenie ierenu, dow6z ziemi urodzajnej, rozsaetenie ziemi urod2ajnej, rozzu@nie komposlu
zakladanie lrawnik6w,
pieiQgnacje lrawnik6w: podlewanie, kovenie narczenle, odchwaszeanie.

Cena wt{onania 1 m'kwietnika obejmuie:
przygoiowanie podloza (wymiana 9leby, dodanie kompostu),

- doslareenie izasadzen e malerialu roalinnego 2godnie z dokumentaclAprojeklow4
- 2asadzenienale.ialuroSlinnego,

p elegnacje: podlewanie, odchwaszeanie, nawo2enie zabezpieczenie na okreszimy.
Cena oosadzenrd ! sztlri drzewd ubr.EewL ooetmujo:

- roboly pzygolowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykoFnie izapEwien e dolkow,
doslarc2enie malerialu roslinnego,
p elegnacje posadzonych drz4 ikzeOw: podlwanie odchwa*eanie, nawo:enie.

4.10_ PRZEPTSY ZWTAZANE

1. PN G,98011
2. PN-R-67022

5. BN-73/0522,01
6. BN-76/9125-01

Malenal szko{ia6ki. Ozdobne dzewa ikzewy lglaste
lMaledal szk6lkaBki Ozdobne dzewa krzewy li6ciaste
C€bule, buwy, kl4cza ikorzenie buwiaste 106in ozdobnych
Komposi iekaliowo-torlsy
Rog iny kwretnikore jednoroczne i dwuletnie.



5.1. PRZEDMIOT SST

Pzedmiolem n n ejszej szeeg6lowej specyrikcji techr cznej (ssT) sqwymasafia dolyczece wykonania iodb oru robol zwi4znych
z ustawien em kaw?2nik6w betonowych.

5.1.r. zak€s rob6t objetych ssT

Usta€nLa zawade w niniejszeispecy.fikaqldotyczqzasad prowadzenia rob6t zwiqzanych z usiawieniem kraw€2n k6w:
betonowych nalawe belonowejz oporcm lub &yklej,
betonowych na law e ttuczniowej ub iryircwej,
betonowych Mopionych na law e betoiowej, twnowej lub lluczniowej
betonowych wtoplonych bez lawy, ra podsypce piaskowsj ub cemenlowo-piaskowej

5.1.2. Okrcglenia podstawowe

5.'1,2,1, Krawg2niki belonowo - pfefabrykowane belkibetonowe ograniczaj4e chodnikidla pieszych. pasy dz elqce. wyspy k€rujE@
oraz naw erzchnie drogowe.

5.'1.3. og6lne wymagania doty@ece robot

Ogbhe wymagania dotycz4ce rob6t podano w "llWlmagania ogolne pK A,.

5.2. MATERIATY
5.2.1. O96lno wymagania dotyczace material6w

Og6lne wymagan a dolyczace materialow, ich pozyskiwania i skhdowan a, podano w ,,ll Wymagania ogolne" pkl B,.

5,2.2. Stosowane naterialy

lMaterialami stosowanymi s4
kaw9zn k betonowe,
piasek na podsypke ido zapraw,
cemenl do podsj,pki i zapraw,

male.iat do wykonania |awy pod kraw92niki.

5-2.3. Kraw9'niki b€tonowe - klasyflkacja

Klasyfkacta jesl zgodna z BN 80/6775-03/01 [14].
5,2,3,1, Typy

W zale2noSciod przeznaeenia ron6znia siq nastepuiqce typy klaw9zn ik6w belonowych:

5-2.3.2. Rodzje

W zaleinosciod kszlaltu pzekoju popzeczn€go rozdznia sie n.stgpujqce rodzajg kraweintk6w betonowych:
P roslo kqtne gciele - rodzaj,,a",
prostokqtne - rcdraj "b" .

5.2.3.3. Odmiany

W za ezno3ci od technologii i prcd ukcji kraweZn ik'5w betonowych rozr62nia sie odmianyl
1 kraw€:n k betonowy jednowarsn{owy,
2 - kaw9znlk betonowy dwuwarstwowy.

5.2,3.4. Galunki

w zae2nosciod dopuszczahych wad, uszkodan k6we2niki belonowe dzietisie na:
galunek 1 - Gl,
galunek 2 - G2-

Przyklad oznac2enia kaweznika belonNeso ulienego (U), postokqtneso (b), jednowarslwoweso (l) o wymiarach 12 x 15 x loo
cm gal .  1 :Ub 1/12115/100 BN-80/6775-03/04 [1 5].

5,2,4, Krawiiniki betonow - wymagania techniczne

5.2.4.1- Ksztal i wymiary

Ks2lalt krawe2nik6w betonowych pEedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w lab icy 1.
Wymiary kraw92nik6w betonowych podano wtablcy 1
Oopuszealne odchylkiwymiadw krawe2nik6w belonowych podano w rabticy 2.

a) kaw92nik rodzaju , a"



b) kawetn* Ddzaju ,b"

c) wpusly na powiezchniach slykowych kraw€2nik6w

Tablica 1 Wymiary k6weznik6w belonowych

TYP Wyniary kawQ2nik6w m

Tabli€ 2. oopu*czalne odchylkiwymirdw k6weln kow belonowych

5.2.4.2. DoDuszczalne wadv i uszkodzenia

Powie?chnie kawernik6w belonowych powinny by6 bez rys, p*niee i ubyrk6w beionu o raknr rze z fomy !b 2ararlej KEwedzie
elem€ntow pownny byd rdwne iproste.
DopuszczalneMdy o.az uszkodzenia powiezchni i krawedzi etemsi6w, zgodniez BN-gO/6775,03/Ot [14] nie powinny pieklaeaa
wartoSci podanych w lablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wddy i uer(odzenia kaw€hik6w betdo{ych

Dopuszczalna wielkosC wad
Rodzaj wad iuszkodze iuszkodzeh

k 1 -catuGk 2
Wkl9sbse 1ub wypuklosc powietz ch ni kraweinik6w w mm

Szczedyiuszkodzenia og€niczajqcychpowiezchniesome

oqr"nio"la"v"h po.*t"1"

2

min. 12



40

1 0

20

6

Krawe2nikl betoiowe moge byC pE echowywaie na skladowiskach olwaftych poseg€gowaie redlus typ6w fodzat6w odmian.

Krawgznikl betonowe nalezy ukladac z zastosowariem podktadek ipzekladek drewnianych o wyfi arach:grubosa 2 5 cm szerokoSi
5 m, dlugoscmio.5cm wigksza ni2 szerokosd krawgznrka.

5.2.4.4. Beton ijego skladniki

5.2.4.4.1. Beron do prod ukcji kraweznik6w

Do prod ukcjl krawe2nik6w ialezystosowaa belon wg PN-B-06250 [2], klasy B25 iB 30.Wpuypadk! wykontvania kraweznikow
dwuwaBtwowyoh g6ma (lic@a) waBtra kEwetnik6w powlnna byi wykorana z belon! klasy B 30.
Belon uzylydo produkcj krawe2nik6w powinien charakleryzdac sie:

nasiqkliwo6ci4. poni2ei 4%.
. Sceralnosci4 na iardy Boehmego dla gatunko I : 3 mm, dla galunk! 2: 4 nm

hrozoodpornosciq i wodoszdelnoSciq, zgodnie 2 nomqPN-B-06250 [2]

Cemenl stosowany do belon u powinion byc c€menlem ponbndzkim k asy nie ni2szej ni2 .,32,5' wg Pf{-B 1 9701 [1 0].

Pzechowylvanie cementu powinno byc zgodne z BN-88/6731-081121.

Kruszyro po{ ino odpowiadae\ynraganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalety pu ech@ylvaa w warunkach zabezp eeajqcych jo przed zanieeyszeeniem, zmieszanreh z kruszr{ami nnych
asorlymentow, galunkOw i marek.

Woda powinna bye odmiany ,f i odpowiadac wymaganiom PN,B-32250 [11].
5.2.5.luaterialy na podsypke i dozpr 

Piasek na podsypke cementol ,o-piaskowq powinien odpowladae wymaganiom PN-8.06712 [5]. a do zaprawy cemeniowGpiaskor€j
PN-8,06711 [4].
cement na podsypkF ido zapawy cementowo-piaskowej powinien bye cemenlem podlandzkim ktasy nie mnretszet nE .32.5
odpowiadajqcy wymaganiom PN-B-19701 [101.
woda powinna byc odmiany,,1" iodpowiadaa wymaganiom PN-B-32250 [11].
5.2.6. Matedaly na lawy

Do wykonanra law pod krawe2niki nale2y slosowad, dla:
a) lawy betonowej beion klasy B I s lub a 10, wg PN B 062s0 [2], ktorcgo sktadn k powinny odpowiadaa wymaganiom pufkru

2 . 4 4
b) lawy 2wirowej - 2wn odpowiadajacy wymasaniom PN-B-1 I 1 1 1 Pl,
c) rawy lrudniowej- tuczen odpowladajqcy wymaganiom PN-B 1111218j.

5.2.7. Masa zalewowa

rMasa zalewowa, dowypelnienia szczelin dylatacrnych na gorqco, powjnna odpowiadae wymagan om BN-74/677j-04 [13] tub

5.3. SPRZET
5.3.1. O96lne wymagania dovczece spzetu

Og6inewymagan a dotye4@ spzelu podano w ,ll Wymasania ogotne" pkl C..

Roboty wykonuje sie Aenie pu y zaslosowaniu:
betoniarek do wynrazania b€lon! i zapraw oraz przygoloMnia podsypki cementorc,piaskow€j,
wibErorow Mowych ubtak6w eenych tub mechanidnych.

5,4. TRANSPORT

5.4.1. Og0lne wymagania doVczace transportu

ogohe wynagania doryeqpe transponu podano w"llwymagana og6lne pkt D..

5,4,2, Transport kwQtnikow

Krawizniki betonowe mogq bya pzewo2one dowo nymi Srcdkami transpodowyml
Krawe2nikl b€tonows ukladat nalery na Srodka.h tEnspodNych w pozycjipionowej z nachyteninw kietunkuiady
KrawQ2niki powinny bye zabezdeczone ptz ed pzemieszczeni€rn si€ i uszkodzeniami w czasie lransporlu a gorna waBtwa nle
powinna wystawaC poza Sclany 6rodka iransponowego wiecej ni, 1,€ wysokosci tej waBhvy



5.4.3. TEnsport p@Gt.lych materlal6w

Transpod cemenlu pownien sie odby$/a6 w warunkach zgodnych zAN-88/6731-08 [121.
Kruszywa mo2na pEewoziC dowohym godkiem kansporlu, w warunkach zabezpieczajacychje przed zanieeyszeen a
zmieszaniem z innymi materialarni. Podczas lransponu krusz!rya powinny byc zabezpleczone pzedwysypaniem. a kruszyto drobne

l\,lase za ewowq naleiy pakowa6 w bebny blaszane lub beczkid€wniane. Transporl powinien odbywaa si9 w warunkach
zabezpieczajqcych pEed uszkodzeniem bebn6w i beczek

5.5, WYKoNANIE RoBOT
5.5.1. Og6ln€ 2as.dy wykonania rob6r

Og6lne zasadywykonania robol podano w,,llWymagania o€6lne pkl E..

5.5.2, lilr! konanie *oryta pod rawy

Kory,lo pod lawy nale2y urykonylva6 zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiarywykopu powlnny odpdiadaa wymiarm iawy w planie z uwzgl9dnieniem w sze.okoScidna wykopu ew konstukcji

wska:nik zageszczsnia dna vtykonanego koryta pod lawe powinien wynosie co najmniej0,97 wedlug nomalnej melody Proclo6

Wykonanie law powinno bya zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Lawy 2w.owe o wysoko6cido 10 m wykonuje sie jed nowaBtwowo pEez zasypa.ie koryta 2wi€m izageszeenie go polew.tqc

Lawy o wysokosci powytej I 0 dn na e2y wykonywac dwuwa.stw o slarannie zag9szdajqc poszcz€olne waGtwy

5.5.3.2. lawa tluczniowa

Lawy nalety wykonylvao puez zasypaniewykopu kory{a rueniem.
Tluqei nalezy starannie ubi6 polewajqc wodq. G6mepowiezchilF lawy tuczniowej nale2y wyr6wnaa ktinem i Gtateei e zageaciC
Pzy 9rubosciwaElwy llucznia w lawie wynosz4cej powy2sj 10 crn nale:y lawe sykonaa dwwarstwowo, starannie zaseszeaj+
poszczegorne waFwy.

5,5,3,3, Lawa belonowa
Lawy betonowe 4ykle w grunlach spoislych wykonujesebez szalowania, pzy gruntach sypkbh nale2y stosowaa szatowanE

la$Y betonowe 2 oporem wykonuje siew szaLowaniu. Belon rozSclelony w szalowaniu lub bezpos€d.lo w korycie powrn en
bye wyijwiylvany waEtwam Betonowanie law n.le2y wykonywac zgodf e z lvymaganiami PN,B-0625I [3], przy czFr fatezy
stosowaa @ 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczn4masqzatew 4.

5.5.4. Ustawlenle krawelnik6w betonowych

5.5.4.1. Zasady ustawiania krawelnikow

Swiatlo (odleglogj 96hej powiezchni kawe2nika od jezdni) powinno bydzgodne z Gtaleniami dokumenbqi pqeklowej. aw
przypadku b€ku lakich ustalei powinho wynosic od 1 0 do 12 cm, a w pzypadkach wyjetkowych (np ze w.gledu na ,wyrobienie
Scieku) moze bye :mniejszone do 6 cm lub eiQkszone do 1 6 cm.
Zewnetzna gciana krawg2nika od slrony chodnika powinna bya po uslawieniu krawe2nika obsypana p askiem 2wnem, tuenrem ub
miejscowym grunlem pzepuszda nym, slarannis ubitym.
Ustawie. e krawe2r kdw powinno by6 zsodne z BN64/884t021161.

5.5.4.2. Ustawlenie krawg2nikow na lawie zwircwej tub tluei owej

Ustawiar e krawe:f kdw na l ie 2wircwej luczniowej powinno bya wykontrane na podsypce z piasku o grubo6ci warslsy od 3 do
5 cln po zageszczeniu

5.5.4.3, Ustawenie krawe2nik6w ia lawie belonowej

Ustaw a. e kEwe2nikow na rawie betonow€j wykonuje siQ n6 podsype z piasku lub na podsype @mentowep askowej o srubogci3
do 5 m po zageszeeniu.

5.5.4.4, Wypelnianie spoin

Spoiny kawe2nik6w nie powin ny pzek€czad szerckoCci 1 m. Spoiny nale2y wtpetn 6 2wirem p askiem Lub zaprawa cementowo-
piaskow4, pzygotNan4 w stosunku 1 :2 Zalewanie spoin krawetnik6w zaprawq cementowo praskowq stosuje sie wylecznie do
kraw92nik6w ustawionych na lawie belorowej
Spoiny krawitnikow przed zalaniqn zaprawq raldy oczyacii i zmye wodq. Dla zabezpieeenia przed wplywami temperat! ry
khw?zniki ustawlone na podsypce comentowo-piaskowet io spoinach zalanych zaprawq natdy zatewae co 50 m b umenamasq
zalewowq nad szeellnedy al&yjfe lawy.

s.6. KoNTRoLA JAKoSct RoBOT
5,6,1, Og6ln€ zasady kontrclijakosoi rob6t

O90ln€ zasady konlroli jakosci rcb6t podano w ,,ll Wymasania osdlne pkt F.



5.6.2. B.dania pned pzystqpleniem do rob6t

5.6.2.!. Badania kraweznik6w

Pzed przyslqpienisn do rob6t Wykonawca powinlen wykonaC badania mateiat6w przeznaczonych do usrawienia krawe2nik6w
belonowych ipzedslawia wynikilych badan In2yniebwi do al(ceptacji.
Sprawdzenie wyglqdu zewnetznego nale2y pzepf adzic na podstawie oglgdzin etemenlu przez pomiar I potidenie uszkodzen
wyslepujqcych na powierz chniach i k€wedziach elmentu zgodnie z wymaganiami tabticy 3 Pomiary dtugoscr I slaboko6ci
uszkodzoh nale2y wykonaC 2a pomoa pzymiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnosciq do 1 mm zgodnie z ustate. ami pN-B-
10021 16l.
Sprawdzenie ksdanu iwymlar6w element6w nalezy pzep(ryadzi6 z dokradnoscq do 1 rnm pzy uzyciu suwm aftioraz pzymiaru
stalowego lub tasmy zgodnie zwymagan enitabicy 1 i2 Sprawdzenie kalbw prcstych w naro2ach etmenr6w wykonuje ei pzez
pzylo2efre kqrownika do badanego naro2a izniezenia odchytek z doktadnoaci4do 1 mm.

5,6.2.2. Badania pozoslalych material6w

Badania pozostalych mateial6w stosowanych pzy ustawianl! krawe2nik6w betonosych powinny obejmowae wszystae wlasctwoacl
okres one w nomach podanych dla odpwiednich materiat6w w pkl2.

5.6.3. Badanla w czasie rob6t

5,6,3,'1. Spfawdzenie koryta pod lawe

Nae2y spraw.lzac wymiary koMs oraz zageszeenie podlo2a na d.E wykopu
Tolerancja dla szerokoSci wykopu wynosi r 2 m Zageszczenie podto2a pow n no by6 zgod ne z pkt 5 2

5.6,3.2. SpEwdzenie law

Pzy wykonwaniu law badaniu podlegaj4:
a) zsodnosi p.onlLr podlu2nego g6mej powieu chni law z dokumentacj4 projeklowq

Prolilpodlu2ny sornei powiezchnilawy powi.ien by6 zgodny z pDjekrowan4 n wetel4 Dopuszeatne cdchyten a mogqwynosE !
1 ffi na ka2de 100 m lawy.

Wymiary lawnale2y sprawdzid w dw6ch d. {otnie wybranych puktach na ka:de 1OO m lawy. Toteranqe wymiar6w wynoszq
dla wysokosci r 1 0% wysokosci prcjektowanej,

- dla szelokosci * 10% szerckosci prcjeklowanej.
c) Rdwnosa 96mej powiezchni taw

Rownosd g6rnej powiezchnilawy sp€wdza s e pzez pzyto2slie w dw6ch punktach, na ka2de 1OO m lawy, tzymelrowejtary
Ppesw t porn edzy g6rnapow eEchniq lawy ipzyto2onqlatq niernoze puekradaC 1 cm

d) Zageszeenie law
Zageszczenie lawbada siewdwoch pzekrojach na ka2de 100 m tasy ze 2wru tub piasku n e mogE wykaztryaa Stad!
uzqdzenra zaggszealqcego.
tawyztlucznia badane piibqwyjgcia poszdeg6tnych ziarnttucznia, nie powtnny pozwataCna wyecieziarna z lawy

e) Odchylenie linii law od pfoiektowaneso kterunku,
Oopuszczalne odchylenie liniihw od pEjektowanogo kietunku nie mo2e pzekaeac t2 d na ka2de joo m wykonanel

s.6.3.3. Sprawdzenie ustawi€n a krawpznik6w

Pzy ustawian Lt krawetnik6w natezy sprawdzac:
a) doplszczalne odchvrenia rinii krawg2nlkow w poz omre od I i i pojektowa.ei, kt6re wynosi J 1 cm n. kazde 1 oo m lsrawionego

b) dopuszcza re odchylenie n welety g6mej plaszczyzny kraw€tnika od niwetety projektowanej [ore wynos I 1 cm na ka2de 1 OO
m usrawio.ego krawernikai

c) dwnoad g6mej powiezchn i krawgrnikow, sp/awdzane prrez pzyto2enie w dw6ch punktach na ka2de 1oO m kraweznrka.
tzymet.owej laty. pzy czrrn pzeSwit pomiedzy gohq powiozchnrq kawF2nita rpzytozonqlatq nemoze pzekraeae 1 tr.

d) dokladioSc wypein enia spoin bada sle co l0melrow Spohy musz4bycwypeh 6ne carowicre na pehqstebokosa

5.7, OBMIAR ROBOT
5,7,'1, 096ln6 as.dy obmiaru rob6t

OgOl.e zasadyobmiaru robol podano w,, tWlmagania o!6tne pkl G..

5.7-2. Jednostka obmiarowa

Jednostkq obm arowq jest m (mett uslawionego kEweznika betonowego

5.8. opB|6R RoB6T
5.8.1. Os6ln6 zasady odbioru rob6t

og0 ne zasady odb oru rcb6i podano w "ll Wlmagan a og6tne" pkt H,.

Roboty uznaje sie za wykoiane zgodnie z dokumentaqq projettow4 SST i wymaganEm Intyn e6, leze I wszystk e pomiary i
b:d.nid z zacl'os.r,en loler ancrr wg pkt 6 daty w}r hr pozyttryne

5.8,2. Odbi6r robot zanikajqcych iulegaj4cych akryciu

odbioowi robol zanlkajqc-ych i ulegajqcych zakryciu podtegaj4
- slkonanie koryta pod lawe,



s.9. PoDsrAwA PLATNoscl
5.9.1. O96lne ustalenla dotyczqce podstawy platnocci

os6lne uslalenia dotyeqce podstavty plahoscipodano w,ttWymagania og6tne" pkt J..

5.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ce.. wy\o_ania I m k aweznrka betorowego obejruje
prace pomiarowe rcboly pzygolowawcze,

- dostarczenie mateial6w na miejsc€ wbudowania,
- wykonanie koryta Po! lawe,
- ew. wt(onanie salunku,

wykonanie podsypki,
ustaw enE krawQznik6w na podsypce (piaskorej lub cementom-piaskowej),
sypelnre. e spoin krawe2nik6w zaprawq.

- ew. zalanre spoin masqza ewowe,
zasypanie zewnetznej sciany kawe2nika 9ftinlefi iubicie,
pzeprowadzenle badah i pomiarow wymaganych w specyrkacji lechnicznej.

5.10. PRzEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06251
PN 8-06711
PN-B-06712
PN-B'10021

PN-B-11111

PN-B-11112
P N  B  1 1 1 1 3

PN,8,19701

11.  PN-832250
12 8N,88/6731-08
13. BN 7416771-04
14. BN-80/6775-03/01

15. BN A0/677503/04

16. BN 64/884$02

5.10.2, Inne dokumenty

1
2
3.

5
6.

L
9 .

1 0 .

Roboty ziemne budowtane

Roboty betonowe i zelbetowe
Kruszym mineralne. Piasek do beton6w izapEw
Kruszywa rnineElne do botonu zwyklego
Prehbrykaly budowlane zbetonu. Metody pomiatu @cn

Kruszywa mineralne. Kruszy /a natu€tnedo nawiezchni drcgowych.

Kruszywa min€ralne. Kruszywo lamane do nawierzch ni drogowych
Kruszylva minerahe. Kruszt$€ natuElne do nawiezchni drogowych

Cenenr Cererl powszecl^1e9o u2'4(-. S.lao wyragar a ocena

Materiat budowlane Woda do beton6w izaDraw
Cemeni. Transporl i pzechowwanie
Doqi samchodore. lMasa zalewowa
Prefabrykaty budowlane zbelonu- Etemenly nawiezchnt dr6g, u ic,
pa*ingOw i lorowisk lrams€jowych. Wspotne wynagania i badanrao€rabryraly budowlane z belonu. Elementy nawiezchnrdrcg, L,ic,
pa*ingow i toowisk kamwajowych. K6w92niki i obEeza chodnikore
KEw*nikl uliczne. Warunki lechniczne ustawian a iooooru

17. Katalog pow€zalnych elementOw drcsowych (KPEO), TEnsprojekr - WaBzawa. 1979 i 1982 |

6.1. PRZEDMIOT SST
Puedniolem i i ejszej szczeg6lowej specvr kacji technienei (ssr) sq wymagania doryeqce wykonania i odbioru rcb6r eiEzanych
z wykonyyaniem nawiezchnl z kos (i brukowet betonowei.

6,1.1. Zakrcs rob6t objetych SST

usralenia zawarre w n n eiszej specvlikacji dorvcza zas.d p.owadzenia rcb6t zwiqzarych z wykonJavaniem nawrezch. z kc6tk

Betonowa koslka brukowa stosowana jestdo ukladania nawiezchni:
- drog i ulic lokalneqo znaczenia,
- pafting6w, plac6w, wjazdo\r do bram igaE2y,
- chodnikdw, plac6w zabaw Scerek ogrodowych irowerqych.



6.1.2. OkreSlenla Dodstawowa

6.1.3. Betoiowa kost<a brukowa - ksztaltka wytwazanaz belonu metodqwibroprasowan a Produkowana iesl jako kszlar€
jedrowarstwowa lLib w dw6ch warstwach polqczonych ze sobqtMale w fazie prcdukcji.

6,1,4, 096lnewymagania dotyczqca rob6t
Ogolne wyrnagania dotydqce rob6t podanow Czg6ci og6lnei'pkt. A

6.2 MATERIALY
6,2,1, 096lnewymagania dotyozace mate al6w

Ogolne wyhagania dolyeqce malerial6w, ich pozyskiwania sklad@ania. podano w Czeaciogonel pkr' B

6-2,2. Betonowa kctka brukda - wvmaoanla

6.2.2.1. Ao@bata lechn dna

Warunkiem dopGzczenia do stosowania belonorej kostki brukow€j w budoMiclwie drcgowvm iesl posiadanie aprcbalv technr@nel

6.2.2.2. WygLqd zewnetEny

StruktuEwyrobu powinna byazMfta, bez rys, pgkniea, plam iubtlkow.
Powiezchrla g6rna koslek pow nna bya r6wna i szorslka, a krawedzie kostek r6wne i proste wklq6niec a nie powinnv pzek1czaa:

2 mm, dla kostek o gruboSci< 80 mm,
3mm, dla kostek o grubosci> 80 mm.

6.2.2.3. Kszlalt. symiary i kolor kostk brukowej

w kraiu produkowane s4k6tkio dw6ch standardowych wymia€ch grubosci:
60 mm. z zastcowaniem do nawiezchninie ptzeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawiezchnidla ruchu samochodoe€go,

Tolelancje wymiarowe wynosz4
na dlugosci 13 mm,
na szerokoSci r3mm.
na grubosc 15 mm.

Kolory kostek produkoMnych aktualniew kraju to:eary, @glaiy, klinkierowy, graftowy ibrezo$,

6.2.2.4. Wytu,rnalosc na Sciskanie

wytuyrnabse.a Sclskai e po 28 dniach (S€dnlo z 6{iu koslek) nie powinna byCmniejsza nlz 60 rvlPa
Dopuszczatna nainizsza wylzymdosd pojedynczeikostkinie powinna by6mniejsza ni2 50lVPa (w ocenie slalystycznejz co najmniel

6.2.2.5. NasiakliwosC

NasiaklwoSC koslek betonowych powinna odpowiadaC wyrnaganiom nomy PN-B-06250 [2] iwynosie nie wilej nii 5%

6.2,2.6, Odoorno56 na dzialanie mrozu

odpomosc kostek belonovtrych na dzialanle rnrozu powinna bya badana zgodaie z wymagan m PN-846250 [2].
Odpornosd na dziaianie mrozu po 50 cykach zamrazania odmrazanla p.bbektesl wysbrczaj4ca, je2el
' pirbka nEwykazuje pqkniec

slrata masv nie ozekracza 5%,
obnize. e wytzymalo6cina Sciskanie w stosonku do wtlzymalos.i pr6bek nie zamrazanych niejesl wieksze ni2 20%

Scieralnosc koslek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 Ill powinna wynosie f,ie wiQc€j ni2 4 mm

6.2.3. Materiary do produkcJl botonowych kGtek brukowych

6.2.3,1. Cement

oo prcdukq i koslki brukowej ralety stcowaa cement portla'rdzki, bez dodalkow. klasy nie n tszejn2.32.5 zal@ sia
stosowanie cemeitu ojasnym kooze. Cemenl powinien odpowiadaC lt1maganiom PN'Bj9701 [4].

Nale2y stosowae kruszylva miie€lne odpowiadaiqcs wymaganlom PN-B-06712 [3].
Uziamlenie kruszrra pqinno byeudalonew reepcie labolatoryjnej nieszanki betonowoi, pzy zaloronych pametrach
wymaganych dla p.odukowanego ltyrobu.

WagclwoSci i konirola wody stosNanej do produkcji betonowych koslek brukowych powlnny odpowiadaawymaganim wg PN B
3225015).

6,2.3.4. Dodatki

Do produkct kostek brukovtych stosuje sie dodaikiw poslaci plastylikalorow baMnik6w, zgodn e z r€eptq abo.atoryjnq
Prastytikalory zapewniaje gotowyrn wymbom wieksz4wylzymalGa, mniejsza nasiqklwoSC i wiekszq odpomosa .a n skie
lemoeraturv I dzialanie soli.



Slosowane baMn iki pow nnv zap*nid koslce tMale zabaMiei e Powin ny to byd baovniki nieorganiczne

6.3. SPRZET
6.3,1. Og6lne wmagania dolyc4ce sprzetu

Oqo.ewyragsn'a dolyeqc€ sp?qlu podalow Czesc' ogolu Pkt. C
5,3.2. spzer dowykonania nawiezchnlz *ostki brukow€i
lMa,e Dowe?chnre nawrezchn z koslkibrr\owejwykonLie se teczn e
j"ir,6or,"r.i,"" sqO-" a hoslkibrukowe malqFdnolity kszralr ikotor, molna srosowaa mechaniczne urzqdzenia ukladatace
uuadzenie s ada sre zwozta rchwytala sierowanego hyd€ulienie, slu2ecegodo puenoszeiia z pa ety waFtwy kostek na miejsce
ch do2enra UEadze;F lo DoslodczonYm ukladan u kostek mo2na wvkorzyslaa do wyrnialania pasku w szeelnv zmocowa'yml
do chw!,taka szczolkami.
Do zasasz@en,a mwiezchnrslcuje sie wibratory prlowe z oslonqz htozvva sziuenego.
Do wy;dwnania podsypkiz piasku;o:na slosowa6 mechanlczne uz4dzen e ra rolkach, prowadzone Iniamina szvnie lub

6.4. TRANSPORT

6,4.1. Og6lne wynagania dotycz4co thnsportu

Oqolne wymagania dotye4ce ta.spodu podano w Czg6ci og6lnej' pkl D

6.4.2. ldnsport betonowych kostek brukdych

Uiomowane weasre orodlkcii k6tki betonowe ukladane sq wactwowo na palecie Po uzvskaniu wvtzvnaloao betonu m. 0.T R
kostki puewo2one se na stanowisko, gdzie specjalno uzqdzenie pskuje is w iolle ispina tasme slalowq, co gwarantuF tEnsport
samochodami w nlenaruszonym stanre-
Kostk betonowe mo2na r6wnie2 pz*ozi6 samochodami na paletaoh transportowych produ@nta.

6,5,!, 096lne asady wykonania rob6t

os6lne zasady lvykonania roboi podano w 'Czesci 096 iej pkt. E

Podlo2e pod ulo:enie nawierzchni z betonowych kctek brukowych mote stanowiC gruit plaszeysiy rcdzimv lub nasypowy o wP :
35 t7l.
Je2el dolumentacja projektowa nie stanorviinaczej, to nawiezchniez k6tki brukowei pzeznaeone dla ruchu pi€szego,
rcwercwego !b niewielkiego ruchu samochodowsgo, mo2na wykonywaa bezposFdnio na podlozu zgruntu piasz@vsiego w
upzednio wykonanym korycie. Grunt podloza powinien byt jediolity, pzepuszczalny i zabezpieeory pzed skutkami pzemazanra
Podloze qruntowe pod nawiezchiie powinno byc pzygotoMne zgodnie z wynogami okreslonymiw ssr ,,Koryto Maz z
prc f i I ow an t q1 i z a gp eee n i en p odtora".

Rodzaipodbudowy przewidzianejdo wykonania pod ulozenie nawiezchniz kostkibrukowej powin en byd zgod nv z doknentaqq

Poibudowe w zale2nosciod Atzezna.,zenia abciqzenia ru€hem iwarunk6w grunt@o-wodnych, mo:e stanowid:
grunl ulepszony posp6liq, odpadami kamiennymi, 2u2l€m wielkoPie@$Ym spoiwem ilp.,
kruszywo naturalne lub lamane, stabilizowane mechaniczni€,
podbudowa tlucrniowa, 2wirda lub 2u2lowa,

lub inny rodzaj podbudowy okeslonej w dokhenlacji pojeklow€]
Podbudowa powinna by6 pzygotdana zgodnie z wymaganlami okleslonymi w specytikacjach dla odpowiednielo rcdzju

6.5.4. Obramowanie nawlenchni

Do obramowania nawieuchniz belonowych ko*ek brukowych rno2na stosowaekbw€2n kiulene beionowe wg BN 80/6775_03/04
[6] lub inne iypy kraweznik6w zgodre z dokumenladq projektow4 lub zaak@piowane przez In2ynie€

Na podsypke nale2y stosowaa piasek gruby, odpowiadaj4cy wymaganiom PN-B- 06712131.
GruboSC podsypkipo zageszczeniu powinna zeieE6 3ie w g€nic€ch od 3do5cm. Podsypka powinna by6&iEona wodq
zgeszeona I wyprofr lowana.

6.5,6, Ukladanlo nawlozchniz b€tonowych kostsk brukowych

z uwagjna rornorodnoso ksztaltOw ikolorow produkowanych kostek, mo2liwe jesl ulo2enie dowolnego qoru - w@esirej ustaronego
w dokumentacji proiektorej i zaakceplos€neqo pzez Iniyniera.
Kostke uklada se na podsypce lub podlo:u piaszczystym w tak sposob aby szczeliny miedzy kostkami$lnost od 2 do 3 mm
Koslke naleiy ukladae ok 1 ,5 m wtzel od prcjeklowanej niwelety nawlezchni, gdy2 w czasie wibrcMnia (ubljai a) podsvpka ulega

Po ulo2eniu kostki, szczeliny nalezy wyFelnid piaskiem a nastQpnie zamiesa Powieu chnie ulo2onych kostek pzy !2yciu szczotek
reenych lub mechanicznych i pzystqpiCdo ubrjania nawieuchni.
Do ubianja ulo2onej nawiezchni z kostek brukowych stosuie si? wibralory plytowe z oslona z twozvra sztucznego d a @hronv
kosieapred uszkoAzenian i zabrudzeniem. Wibrcwanb nale2y pr@adzie od krawedzi P@ieEchni ubtanej w kierunkuSrodka i
jednocze6nie w kierunku popzeenym kszlaltek.



Do zaoe*eania nawezchniT belonowych lostel brLkowych nE wolno u7!Mawaca
F.,0""i, ""*ezch"i*teuv uzupehicsiczetiiy piaskiem ; zamresc naw,€zchni€ Nawiezchr a z wyFelnei€m spoin piaskrem n,e

wynaga orelegracri- moze bva 7a'az odda.a do rucl'-

6.6- KoNTRoLA JAKoSct RoB6T
6.6.1. Og6lne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolnezasady ko']trcli jakosci rcbol podanow Cz96ci og6lnej' Pk1. F

6.6.2. Badanla pEed pzyst4Pieniemdo rob6t

Puedp|zysr4]enErndorob6t 'Wykonaw€powinjensplawdzid.czyprodu€ntkostekbrukowychposiadaalestwyobuwgpkl22l

N'eilriii'" oo p*""-eso rtesr. wy\onawca powr e1 Tqdac od Droduce4la wvr kow ore/rctcl'badal w)@ou na <cis[ar'e
Taleca s'e aoy do bddania wy'lu ymdoacrna sc'sranie pobreEe 5 p'6bel (kosleL) dzie.lre (p'zv p odurqr d/ elnel o! buu r
powieuchnr koslek ulo:onych w nawiezchni)
iroza tym. przed pzysrapi;nisn do robot wykonawca sprawdza wyr6b w zakreste wymagan podanychw pkt 2.2 2 223 wynkl
badan orzedslawa In2vnier@ do akceptaqr.

6,6-3. Badaniaw @sie rob6t

6.6.3.1. Sprawdzenie podlo2a podbudowy

SDrawdzen e podlo2a ipodbudovty Polega na stwiedzenLu ich zgodno3ciz dokumenlacjq prcjekiowq i odpowiednimi ssT

6.6.3.2, Sprawdzenle podsyPki

sprawdzeniepodsypkwzakresieglubosci iwymaganychspadk6wpopzecznychipodluznychpoeganastwierdzeniuzgodnosclz
oo"Lrer€ca pro le l lowqora/  phl5 5 r ,1re,s/e.  SST

6.6.3,3- Sprawdzenie wykonan a nawierzchni

sDrawdzenie prawidtowosci wykonania nawerzchn z belonowych kostek brukowych poLega na sh4ierdzen u zgodnoac wykonanE z
d;kumentactq projeklowa oraz wymaganlamiwg pkl56 niniejszel SST:

Domierzenie szerokosci spoin
sp awdzenF pra$dlowosci uDriar a (wbowania\'
sp6wdzerie prawidlowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, ey plzyiety desei (wto i kolor nawiezchnijesl zachowaiv.

6.6.4. Sprawdz€nie coch geofietrycznych nawieuchnl

6.6.4.1. NlerOwnoSci Podlu2ne

Nlerowno6cipodl!2ne nawiezchni mierz one la14llb planografem zgodn ez romA BN 68/8931_04 181 nie powhnv pzekraeae 0.8

6.6.4.2. Spadki popzedne

SpadkipopEeere naw erzchni pow nry bye zgodne z dokdnentadqprojeklow4z tolerandql0,5%

5.6.4.3. Niwelela nawiezchni

R62nl@ pomiedzy zednymi wykonanej nasiezchni i Eednymi pDjektowanymi nie powinnv pzekraczacJ 1 .m

6.6.4.4. Szeokosd nawiezchni

SzerokoSf nawieuchninie mo2e r62niesiQ od szerokosci projektowanej o wi?ejni215 cm

6,6.4.5. Grubosa podsypki

Dopuszczalne odchylk od projektowanej grubosci podsypki nie pow nny PEekEeaa I 1 ,0 crn

6.6.5. Czestotliwosc Domiar6w

CzQslotlLwosc pomiarow dla cech geometrycznych nawiezchn z kctkl brukowej wymienionych w pK 6 4 Pow n na bvc dctosowana
do powiezchni wykonanych rcb6l.
zal;casrg aby dmiary aech geomelryenych wymienionych w Pkt 6.4 byt pu eprowadzone nie zadziq niz 2 Gzv na 10a m'
nawieEcliniiiv punklach charaKerystycznych dla niwelety lub pzekroju popEecznego oaz wszedzie tam, gdzie poleciln2yn er

6.7. oBMIAR ROBOT
6.7,1. 096lne zasady obmiaru robot

oqblne zasady obm aru rob6t podano w Czeacl og6lnei" pki G

6.7.2. Jednoslka obmiarowa
Jednoslke obmiarowq jest m' (met kwadralowy) w,4@nanej nawiezchni z betonMj koslki btukowej



6.8. opBr6R RoBor2

6.8.1. Os6ln.2asady odbioru rob6l

Ogolne zasady odbioru rcbol podano w 'Czesci og6lnei' pkt. H
R;boty uznaje si9 za $Ykonane zgodnie z dokumentscieprojektowq, SST iwvmaganiaml Inrvnlera, jezeliwszvstkie pornrary |
badaniaz zachowaniem lolerancii wedlus pkt 6 daly wyn kiPozyw€

6.8.2. Odbl6r bb6t zanikaj4cych iulegajqcych zakrvcitr

Odb orowi rcb6t zanikalAcych iulegajacych zakryciu podregal4
pzyqot anie podlo2a,
ewentualnie wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewenlualnF wylonanie lawy pod kra$,F:nrki.

Zasddy cl^ oobFtu sa or ?slore w O-M-00.00.00 'M/yr.aga.ia og6lne

6.9.1. Og6lne ustaleni. dotycz4ce podstawy platnoeci

Ogone lslalenia dotyc24ce podstawy platnoSci podaflo w 'Czesci og6lnej' pkt J

6.9.2, Cena j€dnoslki obmlarowej

Cena wykonania 1 m'� nawiezchn z kclki brukowej belonowej obejmuje:
- prace poniarcwe i rcboly przygotowawee,

oznakoMnie rob6t,
pzygotowanie podlo2a (ewenlualiie podbudowy),
dostareenie malenarow,
wykonanie podsypki,
uloienie uboe kostki

pzeprowadzenle badai ipomiarOw wymasarych w specyikacji lechn efej

6.10. PRZEPTSY ZWTAZANE

1. PN-B-04111
2. PN-B-06250
3. PN-B-06712
4.  PN 9-19701

Materialy kamienne. Oznacz€nb Scioralnogci na tErczy Boehmego

Kruszrva mineElne do betonu zwyklego
Cenenr c.me.l posszec lnego u2y$ u Sl,rd wynagalra i

lMateialy budowane Woda do betonbw rzapraw
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawiezchni dr6g, ulic,
parI ngow ilorows( lErwatowych Kraw9zr li i obEeza
Drogi samochodowe Oznaeenie wskatn ka piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar dwnosci nawierzchi danografm lata

5.
6 .

7 .
8 .

PN,8,32250
BN-80/6775-03/04

BN 68/8931-01
BN-6eV8931-04

7.1.  PRZEDMIOT SST

7.1.1 PEedmiotem niniejszej ogdlnejspectfikacjitechn cznej (OST) s4wymagania dotydq@ wykonania iodb otu rob6t zwi4zanvch 2
ustawieniem betonowego ob.zda chodnikowego.

7.'l.2.zakEs rcb6t obj?tych ssT

Uslalen a zawade w niniejszej specyfkacji dotycza zasad prowadzenia robot zwi4zanych z ustawien em belonowego obzeza

7.1.3. OkreSlenia podstawowe

7,'t,4,1 Obre2a chodnikowe - prefabrykowane belkibetonowe ozgEniczalqceied.ostonnie lub dwustronnie cqgi komunrkacvlne
od ler5en6w nle pzeznaczonych do komunikacji.



7.1 .5 OgoLne wymagania dotyczqce obot

Os6Lne wymagania dotyczqce rcbot podano w "Czesci ogolnej' pkt A

7.2. MATERIALY
7.2.1 Og6Lne wymagania dotyeqce materialow

Ogolne wymagania dotyczqce mateial6w, ich pozyskwan a iskladowania podano w 'CzFScr og6lnei' pkt B

7,2,2. Slosowane malenaly

Mare alami slosc&anymi sq:
obae2a odpNiadajq@ wymaganiom BN-80/6775_04/04 [9] i BN_80/677S03/01 [8],
2wir lub pbsek do wykonania law,
cement ws PN 8-19701 r4,
piasek do zapiaw wg PN-B 06711 [3]

7.2.3. Betonowe obzeza chodnikNe klast4kacja

W za e:nosc od pzekroju popzeenego rozr62nla sie dwa odzaje obze2v:
obue2e niskre -On,
obze2ewysoke - Ow

wz:e2no$iod dopuszealnych w elko6ci i Lidby uszkodzeh ofd odchvlek wymiarowych obu*a dzielisie na:
galunek 1 - Gl,
galunek 2 - G2.

PEvklad oznaczenia belonowego obzeza chodnikowego niskiego (On) o wvmiarach 6 r 20 x 75 d sat l
obiere on - r/6/20t5 BN-80/6775-o3/04 I9l.

7.2.4. Betonowg obzeza chodnikowe -wymagania lechniczne

7.2.4.1. W!fi iary belonowych obEe2y chodnikowych

Ks2talt obu e2y betonowych pzedstawiono na rysunku 1 a wymiary podano w tab icv 1

Rysunek 1 Ksztalt betonowego

Tabiica 1 Wymiary obzezy

7,2.4.2 Dopuszealne odchyl+a wymiar6w obu ezy

Dopuszdalne odchylk wymiarow obEe2y podano w lablicy 2.

Tabllca 2 Dopuszealne odchylki wymiar6w obzezy

obzeza chodn kowego

Dopuszealna odchy*a, m

7.2.4.3. Dopuszczahe wady iuszkodzer€ obze2y

Powierzchn e obrzdy p@inny by6 bez rys, peknied iubytk6w belonu, o lakiuze z fomv lubzatarlej K€wgdzie elemenlow pownnv

D;plszeaLne wady oraz uszkodzenia po\tiezchn i krawedzi elemsiow nie powinnv pzekraczaC waftosci podarvch w tablicv 3

l l
rl

Wvmiary obzdv. cm
h

On
T5
100

6
6

20
20

3
3

Ow
T5
90
100

I
I
a

30
24
30

3
3
3



Tablica 3. Doouszeahe wady i u*kodzen a obze2v

Rodzajwad iuszkodzen
Dopuszczalna w elkosa

Wk esloic lub wypukloSd pow erzchni i kawedzi w mm 2 3

ogEniczaiqcych powiezchn e gome

oslaniczaj4cych pozostare

2

2A

6

2

1 0

Betonowe obrzeza chodnlkowe mgeby4 pzechowlvane ra skladowiskach otwarlvch, posegrcgowane wedlug rodzajtu 9atuik6w
Betonowe obzeza chodn kowe nale2y ukladadz zastosowaniem podkladek ipuekladek drewnianych o wvm arach co
najmniej: g.uboSa 2 5 m, sze.okotd 5 cm, dlugoSa minimlm 5 m wieksza nt szerokoac obEe2a

?.2-4.5. Beton tego skladn kl

Oo prodlkcjiobu*y nale2y stos@aa belon wedlug PN 8{6250121, kasy B 25 iB 30

7,2,5 Maleialy na lawe idozaPreY

zwn do sykonanra lawy powin en odpowiadae wymaganiom PN_B_1 1 1 1 1 t5l, a piasek - wvmaganiom PN'Bj 1 1 13 [6].
l alerat do zaprswy cementowo piaskowej powinny odpryiadaewymaganiom podanvrn w OST D-08 01 01 ,Kraweznik betonowe'
pk l2.

7.3. SPRZET

7.3.1. Og6lne wymagania dotyczqce sPzElu

096 ne wymasania dotyczqe sprzetu podano w 'Czeaci og6lnei' pkt. C

7,3.2. Spzpt do ustawianLa obzezy

Robotywykorlje sie rednie pzy zastoso$€n ! drobnego spE€tu pomocnLczego.

7.4. TRANSPORT

7.4.1. Ogolne wymagania dotyczace lranspodu

Og6ln€ wymagania dotyczqce transPoftu podano w 'Czesci og6lnej' pkt. D

7,4,2. Transpon obzeiy betonowych

Betonowe obEe:a chodnikowe mog4 byi pzewo2one dowolnymi Srodkam lranspoftu po osiqgniQciu pzez belon wytrzymalosc
minimum 0,7 wyizymalosci projektowanej.
Obzeta pwinry byczabezpeczone pzed pzemiesazeniem sl? iuszkodzeniamiw czasie lransport!

7,4,3. Transport pozostatch mateialow

Transport pozostatch materialow podano w OST D'08.01.01 ,,Klawe2niki belonowe .

7.5. WYKONANIE ROBOT
7.5.1. Ogo ne zasady$lkonana rob6t

ogo ne asady sakonania fobot podano w'Czesci096 iej' Pkt. E

7.5.2. Wykonanie koryla

KoMo pod podsypke (lawe) nale2y wykonrya6 zgodn ez Pl\lB-06050111.
Wymiary wykopu powinny odpfliadae wym arom lasy w planie 2 uwzglednieniem w szerokoac d na wykopu ew konstukqi

7.5.3. Podloie lub podsypka (lawa)

Podlo2e pod LrstawLenie obzeza moZe stanow a rodzimy grunl piaszczysty lub podsypka (lawa) ze twnu ub piasku, o g ruboscl
warstwy od 3 do 5 m po zageszczeniu. Podsypke (lawe)wykoiuje sie przez zasypanLe koMa :wirem lub piaskiem izageszeenE z



7.5.4. Ustawlenie belonowych obzdy chodniko!!rych

Betonoweobze2achodnikowena|ezyustaw]adnawykonanympodlozuwmiejscuizeswai ]em(odleg|osciqgomejpow]eachni
obue2a od cqqu konuni'acttgol zgoonym z ustaleniamidokumentac orc,eklowei
zewnet?na s;na ob?e2a;;winna bva obsyp.na piaskiem, zwi€m lub miejscowln gruntern pzepuszeditm. siaranne ub lvm
soorni n e oow,nnv ozer.raczai szeroiosc 1 m. Nate2y wypelnid je piasktsm tub zaprawq cemenlowo-praskowq w stosu.k! 1 2
siornv pzia zatanrem natezy oczyscic I zmvd wodq SPoinv muszq bve wvpehione calkowicie na pehq glQb'kos'

2.6. KoNTRoLA JAKoScl RaEq

7.6.1. 096 ne zasady kontrolijakolcirob6t

os6 ne zasady konkoli jakosci rob6t podano w'czescios6h€i" pkl. F

7.6.2. Badania przed pzysl4)ieniem do obdt

Pued pEyst4)ien dn do rob6t Wykonaw@ powinien wykonae badania materialOw pzeznaeonvch do uslawienla belonowvch
obze2y chodniko$rych i pzedsta{iiwyn kitych badah In2ynrercwido akceptacji
Spra zenie wygl4a! zewnetznego nalety pzeprowadzie na podstawie ogledzin elementu pzezpom6r ipolidenie u*kodzen
wsteDuiacvch n; Dowrezchniach I kawedzrach elementu zgodnie z wymaganlami tablicv 3 Pomiary dlugoaci i qlQbokosci
uizroirzli na e:v.vtonacza pom@a pzymaru sla owego lub suwmia*i z dokladnosciq do 1 mm. zsodnie z ustaleniami PN'B_
1002r [4].
Sorawdzen e ksztalu iwvmiardw e emenlow naleiy pueprolvadzic z dokladnosciqdo 1 mm pzy uzyou suwm ark aez pdvmtatu
sialoweso lub taamy, zsod nie z wymaganiami tabl cy 1 i 2 Sprawdzenie kqt6w prostvch w narozach elemeni6w $lkonuje s e pEez
p?vro2enre (arownFa do badanego nrrota imezenr. odchyrel t dolladnoacie do I nm
ba;ania pozo;tatch rnale arow powLnny obejmowaa wszyskie wlasciwo6ci okres one w normach podanvch dla odpowiedn ch
mater a16w wymionionych w pki2.

7.6.3. Badania w easie roboi

W czasie rob6t nae2y sprawdzaC wykonaniel
a) koryta pod podsypke (lawl) - zgodnie z symaganiami pkt 5.2,
b) podlo2a z lodzimego gruntu piaszczyslego lub podsypki(lawy) ze 2wiru lub Piasku_zsodnie zwvmaganiamipkt s.3.
c) ustawienia betonowego obze2a chodnikowego - zgodnie z wymaganiamipkt 5.4, przy dopuszczanych odchvlenach:

liniLobrzeta w olanie, Ko€ mo:e wynosi612 m na katde 100 m dlugosciobzeza,
- i welety g6rnej plaszczyzny obEeia, ktdre moze wynosiall cm na ka2de 100 m dlugosciobzeta,

wypelnienia spoin sprawdzane co i0 metr6w, ktore powinno wykazylvac calkowite wypeln ienie badanej spoiny naper.e

7.7. OBMIAR ROBOT

7.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Osdlne zasady obmiaru ob6l podano w 'Czesci og6lnej" Pkt. G

7-7.2. Jednos{(a obmiarowa
Jednostkq obmiarowq jest m (mek) ustawionego betonowego obze2a chodnikowego

7.s. opBr0R RoB6T

7.8.1. Ogolne zasady odbioru rcb6l

Os6lne zasady odbioru rcb6tpodanow O'CzeSci og6lnej' pK. H
Roboly uznaje sie zawykonans zgodnie z dokumentaqapmiektowq, SST iwymaganiami Inzyniea, Fzeliszystkie pomiary i
badan a z zachowaniem lolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytttne.

7.8.2 Odb'o obol zanrrajqcycl i JlegEicych za\_yci-

Odbiorowi rob6t zanikatqcych i ulegajqcych zakryciu podlegatq

- wykonana poosypxa

7.9. PODSTAWA PLATNOSCI
7.9.1. 096 ne ustalenia dolyczqe podstawy platnoSci

OgOlne lstalenia dotyeqce podstawy platnoscipodano w 'Czqsci 096 nej' pkt. J

7..9.2. Cena jednctk obmiarow€j

Cena wykonanE 1 m betonoweso obze:a chodnlkowego obejmuje:
prace pomiarore I roboty pzygotowawcze,
doslarczenie maleial6w.



rozscielenre ubicie PodsyPki,
!slawienie obzeza,

- obsypanie zewietznej Sciany obEe2a,
wykonanie badai ipomlaow wymaganych w specvtikacji technienei

7.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN 8-06050
2. PN-B-06250
3.  PN,B-06711
4 PN B-1002r

5.  PN-B-11111

6 .  P N - B - 1 1 1 1 3

7 PN B 19701

Roboly ziemne budo!!4ane

Kruszywo mne€lne. Piasek do belonbw izapraw
Prefabry4<aly budovt4ane z betonu. Melody pomiaru cecn

irLszr$6 mine.al.e. Kruszr$€ naturahe do lawrezchli drosoltry( h

Kruszryo mineElne. Kruszywa naturalne do nawiezchni drogowych.

Cement Cement powszechnego uttlk! Sklad wymagan a i @ena
zgoonoscr

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowane z betoiu Elementy nawiezchnidr6g ulic
pa&ing6w ior@isk t€m$€lowych. Wsp6hewymagana I badana

9 BN-80/6775 03/04 Prefabrykaty budowlanez belonu. Elemenlv nawiezchnidr6g, Uic,
parkinq6w i torowisk lramwajowych Krawezniki i obzeta

1.1.  Pnedmiot  OST

Pzedmiolem nini€jszej 0961nej specyf kacii technienei
z wykonylvaniem podbudowy z zu2la wielkopiecowego

1.2. zakrcs rcb6t objetych OST

UsiaenE zawarle w niniejszej specyfikacji dotyeq zasad prowadzenia robOl zwi4zanych z wykonylvanem podbudowy 2 2!2la
wielkopiecorego stabilrzowanego mechanicznie.

1.3. OkreSlenia podstawde

1.3.1. zlzel wielkopieco\ ry - kruszylvo otzymano pzez rozdrobnienie wolno ostudzonego 2u2la wielkopie@wego

'1.3.2. Pozostal€ okreslenia podstawowe sqzgodne z obowiazujqctmi, odpowiednimi polsklmi nomamiora z derinicjami podanvmi w
oST D 04.04.00 ,Podbudowa z kruszy\rv, Wymagania ogblne pkl l.4.

1.5. Og6lne wymagania @tycz4ce rob6t

Ogolne wymagania dolyczqce rob6t podano w 'Czesci og6lnej' Pkt. A

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania rrotycz4ce material6w

Og6lne wymagania dotyczqce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano Czesci og6lnej" pkt. B
2.2. Rodzajo mat€rial6w
Materialem dowykonania podbuddly z 2utla wieLkopi€cow€go kawalkNego stabilizowanego mechanicznie pownna by6 mieszanka
kruszywa sodowanogo i/lub krusywa niesoftowanego, spelniaj4@ wynagania niniejszej specylikacji Ktusywo powinno pochodzia z
pzerobki wolno osludzonego 2u2la hltnieego. Kruszywo powinno byC jednorodne bez zaniedyeeen obcych i bez donieszek
spiek6w melal enych Kroszywo nie mo2e zawleraC skladnik6w zag€2ajqcych arodowisku lub zd rowru. Do wykonania
podbudowy zasadniczej z zu:la wiekopiecowego mozna uzyidodatkowo ktuszrya lamanego w celu uzyskania wvmaganel kzvv€j

Do wykonania podbldolly pomocniczej z 2u2la wekopie@wego mo2na !2ye dodalkowo kruszywa natualnego (pasku. pospolkr I
zwru, w (elJ J/ysla. a wyragar- lsywej uTiarl.enia

2-3. ltrymagania dla material6w

2,3,1. Uzlarnienie kruszywa
lJziarnienie krusztr" powinno bye zgodne z wymaganiaml podanymi w OST D_04 04 00,,Podbudowa z kruszrrv Wymagania ololne
pkl  2 3 1.

2.3.2. WaSciwosc kruszylva

(OST) sqwymagania ogolne doiycz4ce wykonania iodb oru rcb6tzwiqzanych
stabllizowanego mechanienie.



Kruszvwo do podbudOw z :uzla wielkopiecowego kawa (owego

"Podbudowa z kruszylv. wyrnaganla og6lne" pkt 2 3 2

3, SPRZET

wyrnagania dolyczqespzelu Podanow Czeac og6lnej Pkt C

4. TRANSPORT

wymagania dotye4ce transPortu podano w 'Czesci ogOlnej" pkt D

spelniai wymagana okre3 one w OST D-040400

z kruszlt Wymagania

z kruszyry. wymaganE

ogone zsadywykonanla rob6t podano w 'Czesci og6lnej' pkt. E

5.2, Prygotownie Podlota

Pzygolowanie podlo2a powinno odpowiadaC wymaganiom okre6lorvm w OST D-04 04 00 "PodbudoM

5,3, Wytwaranie mlesanki kruszywa

Mieszankg kruszywa nale:y wylwazad zgodnie z ustaleniami podanvmi w OST D-04 04 00 "PodbudNa

OlepEewidzisnotowssTWykonawcapowinienwvkonaCodcink iprcbne,zgodniezzasadamiokreslonymwOSTD-040400
,Podbudo$€ zkruszw. Wymagania ogOlne" pkt5 5

5.6. Utrymanie podbudowy

Utzymanie podbudowy powrnno odpowiadaa wymaganiom okreslonvm w OsT D_0404.00 Podbudowa z kruszvw Wvmagana

6.'1. Ogolne asady kontroli Jakdci rob6t

Og6lne zasady konlroli jakosci rcb6t podano w 'Czesci ogolnej pkt F

6,2, Badania pzed prrystepieniem do rob6t

Pzed pEysrqlieniem do obot Wykonawca pNlnlen wykonaa badania krusztav pueznaeonych do wvkonania robdt I pzedslawr
wvn k tych badsi In2Y.ierowi.
B;dar a le oowinnv oDermowac ws7ys0(re wlaSciwosci okreslone w pll2 3 ninieFzFjosr'

6.3. Badania w czasie rcb6t

Czeslotliwo6a oraz zakres badai ipomiadw kontrclnych w czasie rob6t podano w OST D-040400 "Podbudowa z kruszvw
wymagania ogolne" pkt 6.3.
wia6ciwoaci :-u2la wielkopi@wego nale2y badad dla k3zdej partii 2u2la wielkopi€cowego redlug lablicv 1 pK2 3 2

6.t. wymaganla dotcz4ce cech g€ometrycznych podbudowy

Czeslot iwosa or.z zakrespomiarow podanowOST D-04.04-00 ,,Podbudos€ z k.!szv!v Wvmagania ogolne" pkl6 4

6.5. zasady postgpowania z wadliwie wykonarryml odcinkami podbudowy

Zasady poslepowania z wadliwymi odc nkami podbudowy podano w OST D_04 04 00 ,,Podbudowa z kruszyw WvmaganE ogbhe'
pkt6.5.

7.1. Og6lno :aedy obmlaru rob6t

o96he zasadyobmiaru rob6l podano w "Czesci ogolnej PK G

7,2, Jednostka obmiarowa

Jednosikq obmaow4 jest m'�(met kwad6towy) wykonanej iodeb€nej podbudowy z iu2la wielkopiecowego stabrlizoMneso

8. oDBtOR RoBoT
ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST O_04 04.00 "Podbudowa z kruszrl^/. wymalania og6lne pkl S

9,'1. O96lne ustalenia dotycz+e podtawy platnosci

O96ln€ ustalenia dotyczqc€ podstawy platnoici podano w OST 044.04.00 "Pcdbudowa z ktuszvw. Wlmagania og6lne" pkl9

9.2. Cena jednGtki obmiarowej

Cena wyronaria 1 m'oodbuoowy obejnuje:
,. prace pomiarcw€ i roboiy pzygolo\ €wcze,

ozrakowan e rob6i



_ 
sprawdzenie i ewenlualne naprawQ podlo2a,
pzygotowanie mieszanki z kruszvlva. zgodniez €eplq,

' do5€ree4e nesza.l na nie.sce $'budowariJ
rozlo2enie mieszank.
zaggsz@enie rozlozonej mieszankr,_ 
prz;rowadzenie pomiadw ibadai laboratoryjivch okreslonvch w specvfkacjitechn enei'

- 
ulzvmanie podbudowv w czasie ob6l

'I O. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-23004 Kru*ywa mineralne Kruszywa szluczne Kruszvwo z zuzla wielkopiecowego kawalkowego
Fo.osraa n6'my ipzepisy zwiqz;ne podano w OST D_04 04 oo,Podbudowa z kruszvrv' wimasania osolne" pkl 10

1.1.  Pf tedmiot  OST

przedmiorem niniejszejog6tnejspecyfikaciitechnicznej (osT) sewymagania os6lne dotyczace wykonania iodbroru robdl zwqzanych
zwykonywaniempodbldowy zkruszywsirabilizowanvchmechanicznie

'1.3. zakr€s rcb6t obj?tych OST

Usta|eniazawadewnineiszejspecyf ikadidotyczqzasadpowadzeniarob6lzwiqzanychzwykonywaniempodbudowzkruv ' {
stabilizowanvch mechanidnie wg PN-S-06102 121l i obejmui4OSl:
D-04 04.01 Podbudowa z kruszylva naluralnego siiabilizoMnego mechanienie
D-04.04.02 Podbudowa z kruszy!€ lamane9o stabllizowanego mechan@nLe,
D-04.04 03 Podbudowa z 2u2la wielkop ecowego stabilizowanego mechaniczn e. Podbudowe z kruszvw slabilu owa'ych
mechaf c2nie wykonuje sie. zgodnie i uslaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, lako podbudowg pomocniea i podbudowe
zasadnicz4ws Kata ogulypowych konstrukciinawiezchnipodatnvch ipobzrywnvch [31]

1,4, Okre6lenia oodstawowe
'l-4.'1. Shbilizacja mechaniczna - p.oces technologicznv, pol€gaj4cv na odpowiednim zaglszeeniu w oplvmalnej wLlsotnoso
krlszywa o wlasciwie dobranym @iarnieniu.

1.5. Og6lne wymaganla dotycz4ce rob6t

ogolne wymagania dotye4@ @b6t podano w 'Czesci ogolnej ' pkt A

2. MATERIATY
2.1. Og6lne wymagania dotyczqce material6w

Ogolne wymagsnia dotyeqc€ material6w ich pozyskiwani. i skladowania, podano w 'Czesci ogolnej ' pkt. B

2.3. M/Ymaganla dla m6terial6w

2.3.1. Uziarnienie kfiiszyM

Kzy!€ lzbrnienia kruszylva okreslona wedllg PN806714-15 [3] powinna leteC miedzy krztt]mi gran@nvn p6 dobrego
uzarnier a podanymi na rysunku 1.
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Rysunek I Pole dobrego uziamienia kruszt{ pu eznaczonych na podbudowy wykonvwane melode stabilizacji mechanicziej' 
1-2 krustrro na podbldowe zasadnie4 (96rnq warstwe) lub podbudowe jednowa Elwowe
I -3 kruszywo na podbudowe pomocnieq (dohq warshw)

Kzwa uzEm enE kruszYwa powinna byc crEgla I nie mo2e pEebiegaC od dolnej kzvlvel granicznej uziam enia do gomel kzyv€l
qraiienel uaarniena ni saseanlctr srtaci' Wymiar najwiekszego ziarna kruszvwa nie mo2e pzekradae 2/3 gruboacr waBlvry
ukladanei jednoazowo

2,3,2, WaSciwosci kruszyvva
Kruszywa powinny spelniae wymagaiia okrcSlone w lablic) 1

Lp.

zawadose ziam mnieiszych ni:
1 0

o d 2
d o  1 2 1 0

o d 2
do 12

o d 2
do 10 da 12

PN-&06714
-15 t31

2 ZawadosC nadziarna, % (nvm), n|e
5 1 0 5 l 0 5 1 0

PN,4,06714
,15 t3t

3 Zawanosa ziarn n eforemnych
%(m/m) niewieceiniz 35 45 35

PN-8-06714
-16 t41

Zawarloaa zanieeyszczeh
olgan enych %(mh), nle wiecej l 1 1 PN I04481 I1 l

5 Wskarnik piaskowy Po PEcio
kotnym zagesz@eniLi melod4 | lub
llwo PN-B-04481. %

od 30 od 30 od 30 BN-64/8931
01 [26]

6 scierahosc w bqbnie LosAngeles
a) Scle6lnos6 calkowita po pelnej
lidbre obrcl6w, nie wi9@jni,
b) ScieElno66 czesciowa Po 1/5
oelneiliebv obrot6w. n e wieceinlz

35

30

45

40

35

30

50

35 30

50

35

PN-8,06714
42l12l

Naslqkliwo6a %(m/m), nie wi9cej ni2
3 6 I

PN 8-067r4
-18 t6t

8 l,lrozoodpo.no6i, ub],tek masy po

nia. %(m/m), nie wiecerni2
5 1 0 1 0 5 1 0

PN B 06714
- 1 9t i l

9
Rozpad kzemianowy i :ela-
zawy lqcznie, % (mJm), nie wiecel 3

-37 [10]
PN 8-06714

- 3 9  t 1 t  l
l 0 zawadose alqzk6w siaki w

pzelieeniu na SO3 %(mh), nie 1 PN B 06714
-28 [9]
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11 wskatlk nosrosci w""5 mesanki
kr lszywa %,nemnrelszyn2l
a)pu y zageszcz€r iLr  ls :1 00
b) przy zaseszczeniu G: 1,03

80
120

60 80
124

80
124

60 PN S 06102
t21l

2.3,3, lvaterial na waBhve o0sqczal4cq

Na waclwe ods4eajqceslosuje s ?:
-  2wir  imieszanke wg PN_B_11111 1141,

p iasek wq PN-Br1113 [16] .

2.3.4- lMate al na wa6rwe odcLnaAcq

Na waEtwe odcrnal4castosuie sr9:
p iasek wg PN B 11113 1161,
mial  wg PN-B 1 1112 [15] ,_ 
geowlOknine omase powiezch niowej powv2ej 200 g/m wg aprobalv lechnicznq

2.3.5. Malerlalv do ulepszan a wlasowosci kruszyw

Oo ulep*anrs wrascMoS4r kruszvw slosLjesie
cement podlandzki wg PN-B 19701 [14.
wapno ws PN-B-30020 [] 91.
popioly lohe wg PN-s 96035 [23],
zuzel oranulowanv wo PN B 23006 [18]

oooi,sze: sre st<iso*an,e Innvch spoM pod warlnkiem uzvska. a rownorzednvch efekl6w ulepszanE kruszvva I po

zaak@otow.. ! Dzez In2vniera.' 
Rod/a r,oscdoiiar"L rlepszaa@qo nale2v pTtf,owaczgodn e 7 PN S 06102 {21

Nalezy stosowacwode wg PNB 322501201

3. SPRZET
3.1. O96lne wymagania &tyczqce sPu?tu

ogolnewymagania dolyczece sPz9lu podano w 'Czqscl ogo nel' pkt. C.

3,2, Spaet do wykonania rob6t

wykoiawca pzystepljqcy do wykonania podbudowy z kruszyl/v stabiizowanych mechanicznie powinien wykazaa se
mo2 iwo6cq korzyslania z nasiepujecego spE?t!:
a) a) mleszarek do wytwazania mieszanki wyposa2onych w uzadzen a dozuj4e wode Mieszark powinnv zapewnrc

wi,tworzenie jediorodiel mieszanki o w lgolnosci oplymalnel,
bi b) r6wniarek albo ukladarek do rozkladania rnieszanki,
c) c) walc6w ogumionych i stalowych witacyinych lub statycznych do zageszczania. W miejs@ch trudno dosiQp.vch pownnv

bvC slosowane zaseszczarki ptl@e, ubijaki mechaniene lub nale walce wibEcvine

4. TRANSPORT

4,1. Og6lneWmagania d,otyczEce transPoftu

Oq6lne wymagania dotyeace trarsponu podano w 'Czesci ogolrej' pkt. D

4.2. Transport material6w

Kruszywa mozna pzewoziC dowolnyml srodkarni transpodu w warunkach zabeieczajecvch je pEed zanEevszczeiLen
zmieszaniem z innymi mate alamj, nadmiehym wysuszeniem izawilgoceniem

Transpod cementu powinjen odbylvaC sie zgodnie z AN-88/6731-06 I24l
Transporl pozostalych mate.ialSw powinien odbylvat sie zgodnle z wymaganimi nom pzedmiotowvch

5. WYKoNANTE RoBoT
5.1. Og6lne zas.dywykonania rob6l

O9o ne zasady $lkonan a rob6l podano w'Cze6ci096 rel' pkt E

5,2, Pzygotowanie podtota

Podlo2e pod podbudowq powinno spelniaC wymagania okreslone w OST D-04 01 01 ,,Korylo wEz z profilowaniem
zag?szc2ei em podlo:a' iosT D'02.00.00 'Robory ziemne .

Podbudowa powinna byd ulozona na podlo2u zapewniaiqcym niepzenikanie drcbnych czqslek gruni! do podbudo$1
Waru.ek nieprzenikania nale2y sprawdzia wzoren

Dr - wymiar boku oczka srta.
d6 - wymiar boku oaka sila

D , t

u s 5  <  5  ( 1 )

pzez ktare przechodzil5% ziarnwa.shvy podbud@y lubwaBtlvy odsqczajqcei. wmlimetEch
pzezkl6E WzechodziA5o/r ziam gruntu podloia, w m limetrach



Jetell warunek (1) nie moze by' spe|nronv, nalezv na podlozu llozvc waEhte odc nalqca lub odpowiednio dobranq

*.*ror,"r-"ilii"i,l""i" *di"uosci geowr6rniny, pzelwpdiLkaniir d,obnvch c2qrrer. srunr!, t!ryzna@a sie z warunku:

ill
Oqo < t.z 12)

l_* ;ma bokuoo' r^asla pzez i to€ o?echooTr 10oo7a ngrLnlJpoooza w r i l ' r rerach

;-- l;;;.;;;;" 0".* qeo*ro^"'"v oapo'i"d"l"ca wvri:om irarcl eruntu zatrz\rnuiaca sre 1a eeosrohnrnre * iosc e0'"

rr/Tr wanosc pa'areru oe powrnra oyc podawana p?ez ptoduenlr geowoKr 1v
''p"r*ii,i-i.i,irtio"prr"iiaiowesou*ztaltowaniapodbudowvpownnvbvcweesnejpzvsolowane

i'"iiiii iiu j.oitk oowinny by; ustaw one w oii drosi iw z9d;ch r6wnoleslych do os drosi. lub w innv sposob

aakeetow€nveze'� lnaJr;:lii;w 
tub szpitek powiino lmo,iwta6 naciqgniece sznurk6w lub tinek do wvtvczeria rob6t w odslepach

nie wiekszych ni2 co 10 m

5.3. Wytwauanle mienanki kfuszvwa

Mieszanke kruszrva o sc6le okrestonym uziarni€niu i wiLqohosci oplymalnej nalezv wvtwaza6 w miesad<acn

qwaranruiacych olEymane tednorodnel .'""."".'' t"-;;sli" na kon:ecznose zapewnienia lednorodno6ci nie dopuszcza sie

i;;;;1i;;.*.;k, ",", meszanie pos.eesornycrr rritiji na urooze. Mieszanka po wyprodukowaniu powlnna byi od azu

ii.iii.."n",""" - .rr.; *buoowalra wtdr'rposob rbv lre uresra rozsesreeowa- " $4s'ffanru

5,,t. Wbudowywanie i zagqszczanie mieszanki

Meszanka kruszyra powrnna byc rozkradana w waElwie o jednakowej gruboscl, lakej abv iei ostateena grubosc po

-*--*', l"r" ,o*na'q,u6oso projektowanel' Grubose pojedvn;o ukladanei wa6twv nie noze paektaczaa 2a q pa

ilililJliii, inlrsi;; ioi,uaowy pbwinna byc ozbrona w ip-osdu zapewniaiacy osiqsnjecie wvnasanvch spadkbw rzednvch

ii'.'"i""ii*." li;, ""ouoo"i iu"oa s.e i,ie&, n,2 isdnelwacrwy kuszywa ro ka2da waEtwa pown.a by. t!ryprofirowana

;j.;;;;'; ;";;J"';. wvmaganvch spadrow i zednvch'wvsoko;iowv'h Rozpoczeoe bude'v kazdei nasrepne watstwv

'**"m.j"�":1oilif:*f;Lffi;ilY":fi:H:':j:;E powinna odpowada. w,,sohosc,op,vma,ie,, ok€srone, wedrus
p.uv -".t1'". 's.d.fi;N B-o44sl't'li;etoda ll' fi;re al €dmien'e lasi'somnv powinie' zosta' osrszonv p
."ap,i*"r.*" 

G2e I wrtsotnosc m eszank krr,sznvi tesr ni:sza oo oprymalnei o 20.6 jej wairoscj mieszanka powrnna byc &llzona

;i;;Lo;a ibsclawody i ;wnomiemie wvmieszana w pEvpadku gdv wilgotnosc m eszanki kruszvwa jesl wvzsza od optvmarnel 0

1 0% iei warloSci m eszanke nalezv osuszyc''' '-' 
w"r":"lt zaqesiczenli poauuilowv wq 8N_77l8931-12 [29] powinien odpowiada' pzvjetem! pozomowr wska2ika

nosnoici podbudowy wg tabl cy 1 , lp l l

5.5. odcinok Pr6bny

Je:etiw ssT pzewidziano koniecznose $.ykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni pzed bzpoeqoem robot

wvkonawca powinien wykonaE odcinekPr6bnv w celu:' 
"twie,at"nla czi "poel budowlary do mieszania, rczKadania i zageszczania krlszvwa jed $aasciwv'

oregenia sruloici warsrwy mareiab w sranis rLrtnym, konieenej do uzyskania wynasanei grubo6c warsl$l po

zagiszse.iL,.- ' 
;kreslenia lidbv pzejsd spzetu zaggszeajecego Potzebn€j do uzvskania wvmaganego wskatnka zag9szczenra*i,6;;;;"i;;i6"". 

uivrrinawci powiniir ulve takich rnireiar6w olaz spzeru do mieszania, rozkradania zasFszeanE

ialE beda stosowane do lvvionvlvania podbudowv'- - -'-i""'"'ir'"i, 
.oii"r a;t6bneso pow,nn; wvnosc od 4oo do 800 m'

oocinel probny oownren bvc zlolal:owa1v w n ejsc J wskazanva p?ez lnzvn era
Wykona;cr fize ptzystqpi6do wvkontryanLa Podbudo$Y Po zaakcepiowafl! odc nka probnego pzez Inzvn era

5.6. ulzymanie Podbuddy

Podbudowa po wykonaniu, a pzed ulozenEm nastePnei strst"Y Pownna bvc utzvmnvana w dobrym sianie Je2ell

Wykonawca bqdzie wikoEistryal, za zsodq In2vnEra golowq podbudowe do ruch! budowlanego to lest oDowqzanv napEwc

wjzeide uszr&zenia 
'poooia6wy, 

spwoaowane pzoz rin ruch ̂ oszr naprsw wynrklych z.€wlascNego utzymaria podbudowy

obci4ia Vvykonawce robot

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. O96lne zasady kontrolijakaaci robot

Og6he zasady kortroli jakosci rob6l podano w 'Cze$cl ogolnej' pkt. F

6.2. Badania puod przyst rieniem (b rob6t

PlzedoevslaDEn|emdolooolWyKonawcaposh|enwykonacbadgnia(uszysp?eznaeonycldow}kondn'a.ob6t i
",o*""; ,ir"ii, iiii-ljii,i r".rv"i.*,'* ""r" a\;oraqi naienarow Badan.a re powinny obejmNac wszys'rie w{aswos.

okrealone w pkt 2 3 nlniejszej OSI

6.3. Badania w easie rcb6t

6.3,1. Czestolllwo6d oraz zakres badan ipomiarOw

Czestotliwoi6 oraz zakres badan podarowtablicv 2

TablEa 2 czestot iwoai ola zakres badah pzv budowie podbudowy z krusz)ry sbbil zowanych mechanica e



wyszczeg0Lnienie badan

2 600
2

3 ZagQszcze. e wa6l$a 1O pr6bek na IOOOO m'�

Badan e lvlasc woso kruszywa W lab. 1 pkl 2 3 2
dla ka2dej padiikruszywa I przy

ka2dej zmianie krlszyrya

6.3.2. Uziam enre m eszank

UzErn enie miesza.ki powinno byazgodne z $lmeganramr podanvm w pkt 2 3 Pr6blinalezY pobiera'w sposob osowv z
rozlozonej waBtwy, pzed jej zageszeenifl wyn ki badan powinnv bva na bre2qco prze[azvwane Inzvn erel

6.3.3. Wilgolnose m eszank

WiLqotnosi meszanki powinna odpowiadaC wilgoinoscl optymalnej, okreslonej wedlug pobv Prociora zqodnie z PN-B-
04461 Jll(meroda lr) 2lole'anc)4 + ta'k -20'k

w lgohosc na.e2y olres rc wedlug PN 8_06114_17 I5l

6,3.4- Zageszczenie podbudowy

zaoeeee. ekazoer warsMv pdhno odonvac sF a2 do osiqg lqcia wvmaganego ws" a71[ a zaqeszcze4ia
za6iszeene pooULjoowy nale2y sprawdzaewedlug BN_77l8931'12 [301. w przvpadku sdv pz€prowadzen e badania ]est

niemoz iwe ; wzgled u ;a gruboz;misle kruszj {o, konkole zaqQszczenia nalezy oprzea na melodzie obci4zen pttowvch wg BN_
64/a$1 02 l27l i nie zadziq ni2 raz na 5000 m' ub wedlug za eceh Inzyn eE

zaieizeenre poobuoowv stabiLzowanei mechanicznie nalezv uznaC za prawidlowe, sdv slosunek M6rneso modulu E: do
peroheqo;oduluoolsztarcel iaE.esl1Ew'e"szvod22dldkdzoe.wlsn 'v lorst t - .cv inelpodbJdowv

E 2

E, , z,z

6.3.5. Wlaaciwosci kruszyaa

Badania kruszywa pdinny obejmowae oeng wszyslkbh wlasclwosciokrealonych w pkt 2 3 2
Prdbk do badan pehych powinny bye Pobierane puezWykonawcA w sposob losowv w obecnoscr Inzvniera

6.4. Wymagania dotyczqce cech geometryc2nych Podbudowy

6,4,1. Czesrotliwo6a oraz zakres pomrarow

Czeslot iwose oraz zakr6 pomiar6w dolye4cych cech geometrycznych podbudowy podano w tab icv 3

Tablc€ 3. czestotiwosc oraz zakEs pomiar6w wykonanej Podbudowy z kruszwa stab lizowanego recnanienre

Vwszczeg6lnien e badai iPomiadw llt nimalna destoiliwo56 pomjar6w

Szerokosi podbudowy

2
w spos6b ciqgt panograiern albo co 20 m lalq na

3

5 Rzedne wysoloac iowe

6 Ukszianowan e osi w planie'r

w 3 punkrach na-kazdei dzialce @baczej, ecz nie zadz e)

w 3 punktach Lecz nie zadziejn 2 raz na 2ooom'�

8
co najmniejw dw6ch pzekrcjach na ka2de 1000 m
co iatmniejw 20 punktach na ka2de 1000 m

') Dodaikowe pomiary spadkow popzecznych iuksztaftowafia osiw pLanie nale2ywykonaew punktach g]6wnych lukow pozinvch

6.4,2, SzerokoS6 podbudowy



Szerokosa podbudo!!ry nie moze r6zniCsig od szerokogci pqeklowanei o wiecej ni' +10 cm _5 cm
Na iezdna;h bez k;wg2nikow szerokosi podbudolly powinna bya wieksza od szerckosci warsl$1 wvzel Ezqcel o c0

na mniei 25 c; lub o warlosawsk€zan4w dokLimeitaqi proiektowej

6,4,3. RownoSC podbldowY

Nledwnosci podlLr2ne podbldowy nalezv mieEv6 4_metrowq lat4 lub planogafem zgod nie z Bfl68/8931'04 [28]'
N erOwnosci poprzeene podbudo$,v nale2y mieeyc4metrowelalq
N erownogci oodbudowv nie mogq pr.ekaead:

- 10 mrn dla podbudowy za$dnrczej,
- 20 mm dla podbudowy Pomocnrczei.

6.4.4. spadki popueczne podbudowy

spadki popzecz.e podbudowy na prostvch i lukach powinny bva zgpdre 2 dokumentacj4 projeklowq z loleranq4 t 0 5 %

6.4.5, Rzedne wysokoSdowe podbudowv

R62n @ pomiQdzy zed.ymi wysokosciNvmi podbudowv i rzednymi pojektowanvm nie powinnv pzekracza' + I m 2

6.4.6, Uksztaltowanie osi podbudo$ry i ulepszonego podlota

06 podbudowy w p anie nle moze bye puesunieta w st6unku do osi projektowanej o wig€i ni'15 m

6,4,7. Grubosa podbldowy i ulepvonego podlo2a

Grubo3a podbudowy nie mo2e sie nt2n eod 9rubo6ci prcjektowanej o wiecel nE:
- dla oodbudow zasadniczei t 10%,
- dla podbudovtry pomocniczej +10%,l5%

6.4.8- NoSroSC Podbudowy

modul odksztalcenia wg BN-64/a$1-02l27lpowinien bvazgodnv z podanvm wlabLlcy4
,- ugiecie spre2yste wg BN-70/8931-06 I29l powinno bve zgodne z podanym w lablicv 4

Tablica 4. Cechy podbudowy

W\maqane cechv DodbudowY

Maksymalne ugi?cie sPQzyste
pod kolem, mm

[]tinimalny mod ul odksztalcenia
mieEoiy pttqoSredn cy 30 m.

Poka2 pulpt.scf

40 kN 50 kN

@
80
124

1 , 0
1 , 0
1,03

1,40
'1,25
1 . 1 0

1,60
1,40
1,20

60
s0
100

124
140
180

6,5. zasady postepowania 2 Mdliwie wkonanymi odcinkami podbudow

6.5.1, Niewlasciwe cehy geometryczne Podbudowy

wszvsikie powierzchnie podbudowy, kt6re wykazLrj4 wieksze odchylenia od okrcSlonych w purkoe 64 pownnv bva
napraw one pEez spulchn onie lub zeeanie do glpbokosci co najmniej 1 0 d, wyr6wnane i poMOrnie zageszQone Dodanie noweso
mate.ialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jesl niedopus4.lne

Jezeli szerokose podbudowy jest mniejsza od sze@kosd prcjektowanej o wigcej niz 5 n I ne zapewnia podparcia
warsbxom wy2ei lezecym, to Wykonaw€ pNinien na wlasny koszt poszezye podbudowe pzez spulchnrenie wa6ls! na peLe
grlboSedo polo$.y szerckoso pasa ruchu, dolo:enie maierialu ipowlohe zageszeenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubose Podbudowy

Na wszystkich powiezchn iach wadliwych pod wzgledem grubosci, Vwkonawcawykona naprawe podbudowy Powiezchnie
powinny byi napEwione pEez spulchnlenie lub wyb€ni€ wa6t$ry na odpowiednie glebokosC, zgodiie z decyz)q tnzyniea
u2upelnione nowym maierialem o odpowiednich wlasciwosciach, wydwnane iponownie zageszczone

Roboly te Wykonaw@ wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastApi ponowny pomar ocena gruboSci
walslst. wedlus wyzej podanych zasad, na koszt Wy4(onawrt.

6.5.3. Niewla6ciwa noSnosa podbudowy

Je2eli nosno66 podbudo\ry bedzie mieisza od wymagansj, lo Vvykonaw€ wykona wszelkie roboly n ezbfdne do
zdpew_ elra wyaaganej nosnoscr zale@ne pzez In2yni€€

Koszty tych dodatkowych rcb6l poniesie Wykonawca podbudo$ylylko stedy,gdy zanizenie nosnoac podbudo$y wynrkio 2
niewlascweqo wykonania rob6t pzez \ rtkonawce podbudowy

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og6ln€ zasady obmiaru rob6t

OgOlne zsadyobrniaru rcbbt podano w "Cz9sci og6lnej" pkt G



7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkaobmiarowqjest m'(metr kwadralosl) podbudo$ry z krusziNa slabiizowaneso mechanrczn e

8. ODBIOR ROBOT

Ogolnezasaov odbioru robol podano w CTgsc ogOhej Pkt H
Robotv uznare sre za zgodne z dokwenlaq4 proieklowq SST i wvmaganiarni In2vn era' jezelr wsvslkie pomEry badana

z zachowan emtolerancjiwg pki 6 dat wvniki pozvtvwne

Ll- Og6lne usialonia dotyczece podstawy platnoscl

Oqijlne uslalenia dotycz4@ podslaltry platnosci podano w OS"CzeSci og6lnej' pkt J

9,2. Cona jednostki obmlarcwej

Zakresevnno!.ioblelychcen4iednostkow4lm'�podbudowvzkruszylvastabllizoMnegomechaniMepodanowOST
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa natu€lne9o slabilizowane!o mechanicznre
o-04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego slabilizowanego mechanrc"nre
D-04.04 o3 Podbudowa z 2uzla walkopiecowego stabilizowanego mechanrenre'

IO. PRZEPISY ZWIAZANE

Gruntv budowlane. Badania pr6bek grunlu
Krustt{a mineElne Badar a. Oznaczanie zawartoscizaf eczvs-zen obcvch
Kruszylva ninerane. Badania. Oznaczan e skladu zLahowego
Kruszwa mneralne. Badania. oznaczanie lsztaltu ziarn
Kruszys€ minerahe. Badania. Oznaczanie wilgotnosc
Ktuszwa mineralne. Badania Oznaeanie nasiakliwosd
Krusziwa minehlne. Aadanla. oznaczanis mrozoodpornoSci metodq b€zposrednrq
Kruszwa mlneralne. Badania. Oznaczanie zawanosc zanreevszcze. olganrenvcn
Kruszywa minera ne. B.dania. Oznaeanie zawarlosci siarki meloda bromowa
Kruszwa mineralne. Badania. oznacza.ie rczpadu kzemranoweqo
Kruszw€ mineralne. Badania. Oznaczanie ozpadu 2e azawego
Kruszrra mineralne Badania Ozraeanie S.ieralnosci w bQbnie LosAngeles
zuiel welkopiecowy kawalkowy. Kruszywo budowlafe drogowe Badania

Kruszwa mineralne. Kruszyyva naluralne do nawerzchni drogowvch. Zwn i

Kruszwa mlreralne Krusztrya larnane do nawiezchf d.ogowych
Kruszls€ mineralne. Kruszylva naluralne do nawiezchni drogovlych Pia*k
Cemenl, Cement powszechn€go u2ytku. Sklad, wymagania ioena zgodnoscL
Krusztw do betonu lekkiego

Mateialv budowlane woda do betonu izaDraw
Droli samochodos€. Podbudowy z kruszylv stabiLizowanych mechanicznie
Konstrukcje dosowe Podbudowa irawrezchr a z tlucznia kamiennego

Cement. Transpod i pzechowyvanle
Kruszwvo mineralne. Kruszwo kami€nnelamane do naw ezch ni drogo*ych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaeanie modulu odksztalcenia nawiezchni podatnvch i
podlo2a Pe ez obci+enie PMq
Drogi samochodowe. Pomiar r0wno6ci nawiezchni p anog afem i lat4
Drogi samochodowo Pomiar ugie6 podatnych ugleciomieuem belkuym
Oznaczanie wskatnika zag?sz.zonia grunlu

31 31. Kaialos typowych konstrukcji nawiezchnl podalnych ip6lsztvwnvch lBDirvl - wa6zwa 1997

1.1. Przedmiot SST
Pzedmiolem i ilejszej og6lnejspecyrikacjiiechnicznej (osT) s4wvmaganb o96lne dotv@ac€ wvkonan a i odbioru robol

zwqzanych zwykonywaniem podbudowy z kruszywa natuElnego stabilizowanego mechani@nie

1. PN-B-04481
2 PN 8-06714-12
3 PN-B-0671415
4.  PN-B 06714-16
5 PN 9-06714 17
6. PN-4,06714-14
7. PN B 06714-19
8. PN-B-06714-26
9 PN,B 06714-28

10. PN-B-06714 37
11.  PN-B 06714-39
12. PN-B-06714-42
13. PN-B-06731

1 4 .  P N - B - 1 1 1 1 1

1 5  P N - B - 1 1 1 1 2
16.  PN-8,11113
17 PN 8,19701
18. PN-S-23006
19. PN-B-30020
20. PN-B-32250
21 PN-S-06102
22 PN S 96023
23. PN-S-96035
24 BN 88/6731-08
25. BN-84/6774-02
26. BN-64/8931-01
27 8N,64/8931 02

28. BN-68/8931-04
29. BN-70/a$1-06
30 8N,77l8931-12

10.2. Inne dokumenly



1 .3. Zakres rob6t obietych OST

usratenia zawade w niniejszei specyfikacji dotyczq zasad prcwadzenia rob6t zw qzanych z wvkonvlvaniem podbudowv z

ltuszwa naluralneqo slabiLizNanego mecnan cznre'''"'-' _ 
ir.i_, ""'i'."r",t" "c w od l Do4 04 0o PodbLdos€ 7 hruszvw wvnagalra ogohe p(t I 3

1,4, OkrcSlenia podstawowe

1.4.r. Podbudowa z kruszp'/a naturalneso slabilizowanego mechanicznie 'iedna lub wiecej wsrstw zageszczonei mieszankr ktora

stanowi waBlwe noSne nawiezchni dro9owei

1,5. Og6tno wlmagania dotycz4ce robot

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymaga.la dotyczqce material6w

ogo ne ltlmagania dotyeqce material6w ich pozyskjwania i sklad@ania' podano w 'czesci og6lnei ' pkt B

2.2 Rodzaie malerialow-- ''--i,rli"";!. j",vronania podbudowy pomocn,czel z hruszywa naturalneg! srab,hzowaneso mechanienie powhna bvc

fiaszanra piasaL, mesank tlJDzwfu spelniajaca wvmaganra nhrejeq specvnGclr-_-- 
ili"t"r"r!. oo ,vkonania podbudowy zasadniczej z kruszt!. narurs.eso slabrizowaneso mechanienie powlnna byc

. *.a*i p'a*,. ..*a"ii /lub 2wnL z dodalkiem rruszvwa laransgo spelnralqca wvmasan a n'n eiszFh soFcvrkalj l(tuev@

ramane more !ocl'od/cz puehruszenra zran zwrru lub kmieni naaLtelch albo sJrowca skairego_ 
Xruazvwo p@inno bydjednorodne bez zanieevszczen obqph i bez domieszek slinv

2.3, tttmagania dla material6w

2.3.1, Uziarnienie kruszYwa

Uziarnienie kruszvwa powlnno bye zgodne z wymaganiami podanvmi w osT D_0404'00 Podbudowa z krusztry

Wymagania og6he" Pkt 2.3.1.

2.3.2. Wlasc woso kruszrava

Kruszyro powinno spelniaa wymagania ok€Slone w OST D-O4 04 OO ,,Podbudowa z kruszt{' Wvmaganta og6lne" pkt

2 . 3 2 .

3. SPRZET

vwrnagania dotyczqce sPzFtu podano w 'Czesci ogolnej' pkt C

4. TRANSPORT

wymagania doiyeqc€ lransportu podano w 'Czesci og6lnej ' pK D

Ogbne zsadywykonania rob6l podano w "Czesci og6lnej' pkt. E

5.2. Przygotomnie Podlota

Przysolowanie podlo2a powinno odpowiadaC wymaganiom okrcsloh}ln w OST D'04 04.00 ,PodbudoM z kruszv*'
wtmagania og6lne- pkl 5.2.

5.3. wytwazanis m ieszankl krusywa

Mieszank9 kruszrya nale2y wytwaza6 zqodnie z ustaleniami podanlni w OST D_04 04 00 , Podbudowa z ktuevlv
wrnaoanra oqo ne pll5.3.' ' 

liiriOor.rin"nt""r" proiektNa pzewiduje ulepszanie kruszvlv ementem wapnem lub popiolami pzv wP od 20 do 30%
lub powyzet 7o%, szeesol;G w;runki iwymagania dla iakiei podbudowv okesliSST, zgodnie z PN 5_06102 [21]'

5-4. wbudowywnie i zageszdanie mlosnki kruszvwa

Ustalei a dotycqce rozkladania izagg*eanis misszankiPodano w OST D-04.04 00 "Podbudowa z krus4w wvnaganLa

O ile pEewidziano io w SST, Wkonawca powinlen wykonaC odcinki pdbne, zsodnie z zasadami okres onvmi w OsT D'
04.04 OO.,Podbudowa z krusztd. Wymagania o!6lne" pkt 5.5

5,6. Utzymanie podbudowy

Utzymanie podbudowy powinno odPowiadad wvmaganiom okreslonvm w osT D040400 ,Podbldowa z kruszrry
Wymaqania og6lne" pkl 5.6.

6. KONTROLA JA(QSEISqEqI
6.1. Os6lno zasady kontroli jakdclrot'6t

oq6ln€ zasady kontrclijakosci rcb6t podanow 'czesci og6lnei' pkt. F



6.2, Eadania pzed pzvst{tieniem tl'o rob6t

Pzed pzystapenrem do robol Wlkonawca powrnren wvkonac badania kruszw zgodnie z ustaeniamiOST D-04 04 00 Podbudowa

z lrlszYw WvmaQana ogolne PKroz

6.3. aadania w czasi€ rcb6t

Czestot iwosC oraz zakres badan pom ar6w kontrolnych w czas e rob6t podano w osT D-04 04 00 Podbudowa z krlszvlv

wymagania og6Lne Pkt63

6.4. Wmagania dotyczqce cech geometrycznvch podbudowv

czestotliwosc o.az zakes pomErow pooano w OST D-O4 04 OO 'Podbudowa z kruszt! wymagania osb ne" pkl 6 4

6,5. Zasady posi?pomnia z wadliwie wykonatrymi odclnkami podbudowy

zasady postepowania z wadllwie wvkonanvmi odcinkami podbudowv podano w osT D-04 04 00 Podbudowa z kruszvw

Wtmagania og6lne" Pkt 6.5

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot

ogohe zasady obmiaru rob6l podano w 'Cze6ci og6liej' pkt G

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow4 iest m: (met kwadEtowv) wvkonanej i odebEnej podbudo$Y z kruszwa naiu'alnego

srabi izowanego mochanicznie

8. ODBIOR RQEQI

ogbne zasadyodbioru robdt pod?no w 'czesci og6lnej' Pkt H

9.1. Og6lne ustale.ia dotyeqce podstawv Platnosci

Ogolne lstaLenia dotycz4ce podstawv platnoscipodaio w Cze6ci og6lnej' pkt J

9.2. cena i6dnosiki obm iarowej

Cena $ykonania 1 m'�podbudosv obejmuje:
prace pomiarcre i roboly pzvgoiowawcze
oznakowanie rob6t- 
spmwdzenie i ewentualne naprawe podbza,
przygotowanie miszarki z kuszylva, zgodniez €ceplq
dostarczenie mieszanki na miejsce wbldowania,
rozlozenie mieszanki

- zagFszeenierozlozonejmleszankr,' 
p;;rowadzenie pomlai6w i badai laboElorylnvch okeslonvch w specvrkacji technicznej

- utzymanie podbudo$lweasie rob6t

,'0. PRZEPISY ZWAZANE
Normy i pu episy zwiqzane podarb w oST D-O4 04 o0 Podbudowa z kruszvw Wymagania ogOlne" pkl 10


