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1. WstĊp.
Ilekroü w niniejszym opracowaniu bĊdzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądĨ Szczegółowej
Specyfikacji Technicznej ( SST) bądĨ Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) to naleĪy przez to rozumieü
SpecyfikacjĊ Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
( STWiORB). Niniejsze opracowanie stanowią wymagania ogólne, które naleĪy mieü na uwadze czytając
poszczególne specyfikacje dotyczące przeprowadzenia branĪowych robót budowlanych n/w zadania.
Specyfikacja Techniczna „Wymagania ogólne” moĪe byü powoływana w specyfikacjach
szczegółowych jako: D- 00.00.00 lub D-00.00.00.
Specyfikacje wykonano w oparciu o opracowania sporządzone w 2002 roku przez BranĪowy Zakład
DoĞwiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego, Sp. zo.o na zlecenie GDDKiA w Warszawie.
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z realizacją projektu zagospodarowania terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Ząbkowicach
ĝląskich.
1.2.1 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy (ewentualnie
kontraktowy) przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w spisie treĞci.
1.2.2. Zakres robót objĊtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia wszelkich robót budowlanych
niezbĊdnych do zrealizowania w/w budowy.
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.
Roboty tymczasowe – to takie roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robót podstawowych ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót
podstawowych, chyba, Īe istnieją uzasadnione podstawy do ich odrĊbnego rozliczenia.
Roboty towarzyszące – prace niezbĊdne do wykonania robót podstawowych ale nie zaliczane do robót
tymczasowych.
Zakres robót towarzyszących i tymczasowych, poprzedzających prace podstawowe, ujĊte są w
jednostce poszczególnych elementów rozliczeniowych opisanych w punkcie dotyczącym płatnoĞci kaĪdej ze
specyfikacji technicznej szczegółowej ( w ST drogi jest to punkt 9), poniewaĪ w zaleĪnoĞci od prowadzonych
robót ta sama robota towarzysząca moĪe byü rozliczona osobno lub ujĊta w kosztach roboty podstawowej:
np. prace rozbiórkowe przy branĪy drogowej mogą stanowiü odrĊbne rozliczenie, podczas gdy przy
wykonaniu np. kanalizacji, prace rozbiórkowe mogą byü ujĊte w kosztach wykonania całego rurociągu.
1.4. OkreĞlenia podstawowe.
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bĊdący budynkiem, stanowiący całoĞü techniczno-uĪytkową
(drogĊ), albo jego czĊĞü stanowiącą odrĊbny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy,
korpus ziemny, wĊzeł itp. ).
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od niej odsuniĊty, przeznaczony do ruchu pieszego i
odpowiednio utwardzony.
Dokumenty umowy, umowa, kontrakt - zbiór dokumentów okreĞlających prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji robót lub usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
zaakceptowane i podpisane przez obie strony. CzĊĞcią dokumentu umowy jest dokumentacja techniczna (
wraz z przedmiarami) i STWiORB.
Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane
Wykonawcy przez Zamawiającego, jak równieĪ wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, wzory,
modele, instrukcje obsługi dostarczone przez WykonawcĊ i zatwierdzone przez Zamawiającego.
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Droga - wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych, wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montaĪowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniĊcia po jego zakoĔczeniu.
Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami - stanowi urzĊdowy dokument
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeĔ i okolicznoĞci zachodzących w toku wykonywanych robót.
InĪynier Budowy – osoba działająca z upowaĪnienia Zamawiającego, pełniąca nadzór inwestorski (Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego) na budowie w zakresie praw i obowiązków wynikających z Prawa Budowlanego (
art. 25 i 26).
Jezdnia - czĊĞü korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez WykonawcĊ, upowaĪniona do kierowania robotami i do
wystĊpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami dzielącymi
jezdniĊ.
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czĊĞü wykopu, która ograniczona jest koroną drogi i skarpami rowów.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoĪenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys Ğlepy.
Kosztorys Ğlepy ( przedmiar robót wg definicji rozporządzenia z 2.IX.2004 w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uĪytkowego – Dz.U. Nr 202,poz.2072) - wykaz robót z podaniem ich iloĞci, w
kolejnoĞci technologicznej ich wykonania. W treĞci ST kosztorys Ğlepy moĪe wystĊpowaü jako przedmiar
ofertowy.
KsiĊga obmiarów - zaakceptowany przez InĪyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuĪący do
wpisywania przez WykonawcĊ obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeĔ, szkiców i ewentualnych
dodatkowych załączników; wpisy w ksiĊdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InĪyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbĊdne
do przeprowadzenia wszelkich badaĔ i prób związanych z oceną jakoĞci materiałów i robót.
• Laboratorium Drogowe - laboratorium wykonujące badania kontrolne zlecone przez Nadzór (Inspektora
Nadzoru) oraz wszystkie badania wymagane do koĔcowego odbioru robót ( równieĪ zlecone przez
Inspektora Nadzoru).
• Laboratorium Wykonawcy - laboratorium wykonujące badania kontrolne, obejmujące cały proces
budowy od okresu przygotowawczego ( np. badaĔ zgromadzonych materiałów) poprzez etap budowy,
aĪ do badaĔ koĔcowych.
• Laboratorium wskazane przez WykonawcĊ - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego,
wykonujące badania zlecone przez WykonawcĊ i na jego koszt.
• Laboratorium uzgodnione (niezaleĪne) - laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego w
wypadkach spornych lub wątpliwych ( w przypadku stwierdzenia usterek - na koszt Wykonawcy).
Materiały - wszelkie tworzywa niezbĊdne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami, zaakceptowane przez InĪyniera.
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuĪących do przejmowania i rozkładania obciąĪeĔ od ruchu na
podłoĪe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
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• Warstwa Ğcieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezpoĞrednio oddziaływaniu ruchu i
czynników atmosferycznych.
• Warstwa wiąĪąca - warstwa znajdująca siĊ miĊdzy warstwą Ğcieralną, a podbudową zapewniająca
lepsze rozłoĪenie naprĊĪeĔ w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowĊ.
• Warstwa wyrównawcza -warstwa słuĪąca do wyrównania nierównoĞci podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni.
• Podbudowa - dolna czĊĞü nawierzchni słuĪąca do przenoszenia obciąĪeĔ od ruchu na podłoĪe;
podbudowa moĪe siĊ składaü z podbudowy zasadniczej i pomocniczej.
• Podbudowa zasadnicza - górna czĊĞü podbudowy spełniająca funkcje noĞne w konstrukcji
nawierzchni; moĪe składaü siĊ z jednej lub dwóch warstw.
• Podbudowa pomocnicza - dolna czĊĞü podbudowy spełniająca obok funkcji noĞnych funkcjĊ
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoĪa; moĪe
zawieraü warstwĊ mrozoodporna, odsączającą lub odcinającą.
• Warstwa odcinająca -warstwa stosowana w celu uniemoĪliwienia przenikania drobnych cząstek
gruntu do warstwy nawierzchni leĪącej powyĪej.
• Warstwa odsączająca - warstwa słuĪąca do odprowadzenia wody przedostającej siĊ do nawierzchni.
Niweleta - wysokoĞciowe i geometryczne rozwiniĊcie na płaszczyĨnie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana, słuĪąca do przeprowadzenia
ruchu publicznego w okresie trwania budowy.
Operat kolaudacyjny - zbiór wszystkich dokumentów kontraktowych (umowy) z odnotowanymi zmianami
zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami wykonanych badaĔ, pomiarów, przeprowadzonych prób
stwierdzających jakoĞü wykonanych robót oraz zestawienie ich iloĞci i rozliczeĔ, stanowiący podstawĊ do
oceny i odbioru koĔcowego.
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewów; pas drogowy moĪe równieĪ obejmowaü teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urządzeĔ chroniących ludzi i Ğrodowisko przed uciąĪliwoĞciami powodowanymi przez ruch na drodze.
PodłoĪe gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, leĪący pod nawierzchnią do głĊbokoĞci przemarzania, nie
mniej jednak niĪ do głĊbokoĞci, na której naprĊĪenia pionowe od najwiĊkszych obciąĪeĔ uĪytkowych
wynoszą 0,02[ MPa ].
PodłoĪe ulepszone - wierzchnia warstwa podłoĪa leĪąca bezpoĞrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu
umoĪliwienia przejĊcia ruchu budowlanego i właĞciwego wykonania nawierzchni, spełniająca wymagania
okreĞlone dla podłoĪa.
Polecenie InĪyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez InĪyniera,
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bĊdąca autorem dokumentacji projektowej.
PrzedsiĊwziĊcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuĪnym ) istniejącego
połączenia.
Przepisy obowiązujące – przepisy aktów prawnych (ustaw, rozporządzeĔ, obwieszczeĔ i innych) aktualnych
w chwili prowadzenia przedsiĊwziĊcia budowlanego
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – czĊĞü Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacjĊ,
charakterystykĊ i wymiary obiektu bĊdącego przedmiotem Robót.

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego..
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Roboty - wszystkie czynnoĞci i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz terminowego
zakoĔczenia realizacji zadania budowlanego lub ułatwiające tĊ realizacjĊ, w tym równieĪ dostarczania
robocizny, materiałów i sprzĊtu.
Roboty tymczasowe i towarzyszące – opisano w pkt. 1.3
RozpiĊtoĞü teoretyczna – odległoĞü miĊdzy punktami podparcia (łoĪyskami), przĊsła mostowego.
Specyfikacje techniczne - zbiór wytycznych i wymagaĔ okreĞlających warunki i sposoby wykonania, kontroli,
obmiaru, odbioru i płatnoĞci za roboty.
Teren budowy – teren udostĊpniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące czĊĞü terenu budowy.
Wada - jakakolwiek czĊĞü robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi i innymi dokumentami umowy.
Wykonawca - osoba prawna bądĨ fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowĊ na warunkach okreĞlonych w
kontrakcie o wykonanie robót i usług w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastĊpcy prawni.
Zadanie budowlane - czĊĞü przedsiĊwziĊcia budowlanego, stanowiąca odrĊbną całoĞü konstrukcyjna lub
technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - uĪytkowych;
zadanie moĪe polegaü na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną
budowli drogowej lub jej elementu.
Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna zlecająca wykonanie robót na warunkach okreĞlonych w umowie i
wystĊpująca jako strona zawartej umowy z Wykonawcą. Zamawiający jest równoznaczny z Inwestorem lub z
Inwestorem ZastĊpczym jeĪeli taki bĊdzie ustanowiony
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
•
•

Przed rozpoczĊciem robót Wykonawca powinien przeprowadziü inwentaryzacjĊ w terenie i wykonaü
dokumentacjĊ fotograficzną z przeprowadzonej rewizji.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞü ich wykonania oraz za ich zgodnoĞü z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami InĪyniera. Jest zobowiązany do wdroĪenia sposobu organizacji ruchu
drogowego (w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas robót uzgodniony i zatwierdzony przez
zarządzającego ruchem), oznakowania odcinka robót oraz ponosi odpowiedzialnoĞü za bezpieczeĔstwo
ruchu na drodze od momentu przekazania placu budowy do odbioru koĔcowego robót (łącznie z okresem
utrzymania robót).

1.5.1 Organizacja placu i zaplecza budowy
• Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy naleĪy do obowiązków Wykonawcy.
• Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy w okreĞlonym w dokumentach umowy
terminie, placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz zatwierdzoną dokumentacjĊ projektową wraz z ST (jeĞli dokumentacja znajduje siĊ
u Zamawiającego) a takĪe inne dokumenty niezbĊdne do przystąpienia robót okreĞlone w dokumentach
umowy lub w aktach prawnych. Zamawiający winien przekazaü po dwa egzemplarze: dokumentacji
technicznej (projekty, przedmiary, inne) i ST.
• Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie zaplecza budowy (łącznie z drogami dojazdowymi i
utwardzeniem nawierzchni) w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej.
• Teren powinien zostaü tak zagospodarowany aby zapewniü bezpieczne składowanie materiałów oraz jego
organizacja nie bĊdzie wpływała niekorzystnie na otaczającą zabudowĊ i osoby trzecie.
• Wykonawca wykona, jeĞli zaĪąda tego na etapie przetargu Zamawiający, projekt zagospodarowania
zaplecza budowy wraz z uzyskaniem niezbĊdnych uzgodnieĔ. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doprowadzenie, pomiar i koszty zuĪycia mediów na zapleczu i placu budowy: tj. elektrycznoĞci, gazu i
wody. Wykonawca zapewni moĪliwoĞü podłączenia telefonu i Internetu.
• Po przejĊciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpieczy majątek miasta
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• Wykonawca oznakuje teren tablicą informacyjną. W przypadku przyznania Ğrodków unijnych Wykonawca
umieĞci minimum dwie tablice o wsparciu inwestycji ze Ğrodków unijnych – wg szablonu i wymiarów
podanych przez Zamawiającego.
• Wykonawca na zapleczu budowy zapewni indywidualne pomieszczenie biurowe, dostosowane do pracy
dla InĪyniera Budowy (Nadzoru Inwestorskiego) oraz miejsca postojowe min. 4 miejsca. Koszty
utrzymania pomieszczenia poniesie InĪynier Budowy (chyba ze Zamawiający zadecyduje inaczej), stąd
naleĪy zapewniü moĪliwoĞü niezaleĪnego rozliczenia z dostawcami mediów.
• Wykonawca zobowiązany do jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w naleĪytym stanie
gwarantującym bezpieczeĔstwo osób korzystających z tych terenów
• W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania i obsługi
tymczasowych urządzeĔ zabezpieczających takich jak: ogrodzenia, oĞwietlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, zapory, kładki dla pieszych itp. Wykonawca powinien zatrudniü dozorców i jest
zobowiązany do podjĊcia wszelkich innych Ğrodków niezbĊdnych dla ochrony robót, bezpieczeĔstwa
pojazdów i pieszych.
• Wykonawca musi zapewniü w dzieĔ i w nocy stałą i dobrą widocznoĞü tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze wzglĊdów bezpieczeĔstwa.
• Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny byü zaakceptowane przez InĪyniera.
• Wykonawca jest zobowiązany do indywidualnego powiadomienia o rozpoczĊtych robotach nastĊpujące
jednostki: StraĪ PoĪarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz przewoĨników komunikacji publicznej.
• Wykonawca wykona i uzgodni, jeĞli Zamawiający uzna to zastosowane, projekt zagospodarowania placu
budowy, utrzymania czystoĞci dróg publicznych i ulic znajdujących siĊ w obrĊbie placu budowy bądĨ
obsługujących plac budowy. Projekt dotyczy równieĪ wykonania odpowiednich zabezpieczeĔ chodników i
jezdni przyległych do prowadzonej budowy.
1.5.2

Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie chodników i jezdni, organizacja ruchu na czas trwania
budowy.

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu
publicznego {dojĞcia i dojazdy (zaopatrzenia i słuĪby komunalne)} do firm i sklepów oraz do posesji w
okresie trwania realizacji inwestycji, aĪ do zakoĔczenia robót i ich odbioru koĔcowego.
• Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeĔstwo ogólnodostĊpnego ruchu drogowego i pieszego w
obrĊbie placu budowy zgodnie z zatwierdzoną Organizacją Ruchu ZastĊpczego (ORZ).
• Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wdroĪenia zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy oraz wybudowania a potem likwidacji
tymczasowych objazdów i przejazdów. W zaleĪnoĞci od potrzeb i postĊpu robót projekt organizacji ruchu
powinien byü na bieĪąco aktualizowany przez WykonawcĊ i uzgadniany z Zamawiającym oraz z
Zarządzających Ruchem.
• O terminach wprowadzania zmiany w ORZ Wykonawca zawiadomi Zamawiającego oraz Zarządzającego
Ruchem i PolicjĊ minimum 14 dni przed planowanym wprowadzeniem zmian. W przypadku zmian
przebiegu trasy komunikacji miejskiej Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i Wydział
Transportu Miejskiego z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.
• Z minimum 21 dniowym wyprzedzeniem Wykonawca powiadomi Zamawiającego o planowanych trasach
objazdu na kaĪdym etapie robót w celu wykonania przez Zamawiającego robót cząstkowych trasy
objazdu.
• PowyĪsze terminy naleĪy zachowaü jeĞli Zamawiający nie wskaĪe ich w innych niĪ ST dokumentach
umowy
• W okresie funkcjonowania ORZ Wykonawca jest odpowiedzialny za konserwacjĊ i naprawy przejĊtej
sygnalizacji Ğwietlnej.
1.5.3

Obsługa geodezyjna

• ZałoĪono, Īe Zamawiający nie wskazuje lokalizacji i współrzĊdnych punktów głównych trasy oraz reperów
w terenie.
• W przypadku, gdy Zamawiający wskaĪe lokalizacjĊ punktów i reperów w terenie, na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnoĞü za ochronĊ przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
koĔcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny
koszt.
• Wykonawca zapewni bieĪąca obsługĊ geodezyjną ( w tym tyczenie punktów głównych oraz reperów
roboczych) łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót.
• Wykonawca bĊdzie przekazywał InĪynierowi Budowy odpowiednie opracowania (uzgodnione z
Zamawiającym) z wszelkich prac geodezyjnych
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• Wykonawca zabezpieczy poziomą osnowĊ geodezyjną w oparciu o załączone opracowanie dotyczące
tego typu zabezpieczeĔ. W razie koniecznoĞci Wykonawca odtworzy osnowĊ geodezyjną w miejscach
gdzie jej nie ma.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomiarów przy wykorzystaniu swoich słuĪb
geodezyjnych.
W przypadku wystĊpowania róĪnic w pomiarach ( wykonanych przez Zamawiającego i WykonawcĊ),
Wykonawca wykona ponownie pomiary i przekaĪe odpowiednie dokumenty Zamawiającemu. Koszty
ponownych pomiarów ponosi strona, która błĊdnie wykonała te pomiary, chyba, Īe strony zadecydują
inaczej.
1.5.4 Dokumentacja projektowa powykonawcza, dokumentacja projektowa w trakcie prowadzenia robót,
dokumentacja wykonana przed rozpoczĊciem robót.
• Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentacjĊ powykonawczą.
• JeĪeli w trakcie wykonywania robót zajdzie koniecznoĞü uzupełnienia lub aktualizacji dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca uzupełnia lub aktualizuje dokumentacjĊ i
odpowiednie ST na własny koszt, uzgodni je (otrzyma decyzje) oraz przedłoĪy je InĪynierowi do
zatwierdzenia.
Wykonawca przed rozpoczĊciem robót jest zobowiązany do wykonania nastĊpujących opracowaĔ:
− plan bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia
− program zapewnienia jakoĞci robót
− ew. projekt zagospodarowania zaplecza budowy
− pełną dokumentacje wykonawczą (ewentualnie kosztową) jeĞli prace prowadzone są w systemie
„projektuj i buduj”
− dokumentacje dot. rozbiórek, organizacji ruchu zstĊpczego/ lub i docelowego
− dokumentacje wymagane w uzgodnieniach uzyskanych do projektu budowlanego i wykonawczego
− dokumentacje robót towarzyszących i tymczasowych oraz wszelkich prac technologicznoorganizacyjnych,
− inne wymienione w SIWZ lub innych dokumentach umowy albo wynikające z koniecznoĞci
wykonania.
1.5.5.

ZgodnoĞü robót z dokumentacją projektową i ST.

• Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy Dokumentacja
projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez InĪyniera stanowią czĊĞü
umowy, a wymagania wyszczególnione choüby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
• W przypadku rozbieĪnoĞci w ustaleniach bądĨ nieokreĞlenia w umowie waĪnoĞci poszczególnych
dokumentów, obowiązuje nastĊpująca kolejnoĞü ich waĪnoĞci:
1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umową
2) Specyfikacje Techniczne;
3) Dokumentacja Projektowa.
4) Przedmiar robót (wyceniony i po korekcie arytmetycznej)
WaĪnoĞü w/w dokumentów kontraktowych moĪe by skorygowana przez Zamawiającego na etapie
przetargu.
Uwaga. Specyfikacja Techniczna i przedmiar jest zawsze uzupełnieniem dokumentacji projektowej co oznacza Īe wymagania dla robót
mogą byü opisane zamiennie (uzupełniaü siĊ) w powyĪszych opracowaniach, przy załoĪeniu Īe bĊdzie opracowany przedmiar robót.
Wykonawca na etapie postĊpowania przetargowego ma obowiązek zapoznania ze wszystkimi dokumentami, a wszelkie nieĞcisłoĞci
miĊdzy powyĪszymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 naleĪy wyjaĞniü przed rozstrzygniĊciem ofert. Uchybienia ze strony
Wykonawcy w tej kwestii, nie mogą wpłynąü na roszczenia w stosunku do Zamawiającego, przed i w trakcie trwania budowy.

• Wykonawca nie moĪe wykorzystywaü błĊdów lub uproszczeĔ w Dokumentach umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomiü InĪyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą byü zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
• Dane okreĞlone w Dokumentacji Projektowej i w ST są uwaĪane za wartoĞci docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach okreĞlonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów
budowli muszą byü jednorodne i wykazywaü bliską zgodnoĞü z okreĞlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczaü dopuszczalnego przedziału tolerancji.
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• JeĪeli została okreĞlona wartoĞü minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartoĞci, to roboty
powinny byü prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały
siĊ w przewaĪającej mierze w pobliĪu wartoĞci granicznych.
• W przypadku, gdy materiały lub roboty nie bĊdą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, ale
osiągniĊta zostanie moĪliwa do zaakceptowania jakoĞü elementu budowli, to InĪynier Budowy moĪe
zaakceptowaü takie roboty i zgodziü siĊ na ich pozostawienie, jednak.
• W przypadku, gdy jakoĞü jest niezadowalająca to takie materiały muszą byü zastąpione innymi, a dany
element budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.6. Ochrona Ğrodowiska w czasie wykonywania robót.
• W okresie trwania realizacji umowy, aĪ do zakoĔczenia i odbioru koĔcowego robót Wykonawca musi
podejmowaü wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie siĊ do przepisów i norm dotyczących
ochrony Ğrodowiska na placu budowy i wokół niego w celu unikniĊcia wszelkich zagroĪeĔ i uciąĪliwoĞci
wynikających ze skaĪenia, hałasu i innych czynników.
• Stosując siĊ do tych wymagaĔ Wykonawca musi spełniü nastĊpujące warunki:
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnĊtrzne drogi transportowe muszą byü tak wybrane,
aby nie powodowały zniszczeĔ w Ğrodowisku naturalnym;
b) plac budowy i wykopy muszą byü tak utrzymywane, aby nie gromadziła siĊ woda stojąca,
c) istniejący drzewostan w pobliĪu prowadzenia robót musi byü zabezpieczony przed uszkodzeniem,
d) muszą byü podjĊte odpowiednie działania zabezpieczające przed:
−
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;
−
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
−
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
−
moĪliwoĞcią powstania poĪaru.
• Wykonawca spełni warunki narzucone w Decyzji o Ğrodowiskowych uwarunkowaniach, dotyczące
ewentualnego wykorzystania terenu budowy w fazie realizacji i eksploatacji oraz analiz porealizacyjnych
jak i ewentualnego wykonania kompensacji przyrodniczej.
• Kary za zniszczony drzewostan obciąĪają WykonawcĊ.
• Opłaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji budowy norm okreĞlonych w odpowiednich przepisach
dotyczących ochrony Ğrodowiska obciąĪają WykonawcĊ.
1.5.7. Ochrona przeciwpoĪarowa.
• Wykonawca musi przestrzegaü przepisów ochrony przeciwpoĪarowej, a w związku z tym musi
dysponowaü okreĞlonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzĊtem przeciwpoĪarowym na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
• Materiały łatwopalne muszą byü składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostĊpem osób niepowołanych.
• Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez poĪar bĊdący skutkiem realizacji robót lub
wywołany przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia i odpady .
• Nie dopuszcza siĊ do stosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, a takĪe
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stĊĪeniu wiĊkszym od dopuszczalnego.
• Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a których szkodliwoĞü po
zakoĔczeniu robót zanika (np. materiały pylaste) mogą byü uĪyte pod warunkiem przestrzegania
odpowiednich wymagaĔ (ustawa o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanych) i za zgodą
Zamawiającego i InĪyniera Budowy, jeĪeli wymagają tego odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien
otrzymaü zgodĊ na uĪycie tych materiałów wydaną przez właĞciwy organ administracji paĔstwowej. JeĪeli
Wykonawca uĪył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a spowodowało to jakiekolwiek zagroĪenia dla
Ğrodowiska, to konsekwencje z tego tytułu ponosi Wykonawca.
• Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem wszystkich odpadów ( w tym niebezpiecznych) powstałych
podczas wykonywania prac. Przez odpady naleĪy rozumieü materiały pochodzące z rozbiórki nie nadające
siĊ do ponownego wbudowania lub odzysku oraz z robót ziemnych. Na Wykonawcy ciąĪy obowiązek
wywozu odpadów na wybrane przez siebie składowisko i poniesienie kosztów składowania i/lub utylizacji.
• Wykonawca lub jego przewoĨnik zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalnoĞci
w zakresie transportu odpadów ( zgodnie z przepisami)
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1.5.9. Ochrona własnoĞci publicznej i prywatnej.
• Wykonawca jest zobowiązany do ochrony własnoĞci publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.
• JeĪeli w związku z zaniedbaniem, niewłaĞciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych działaĔ ze
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własnoĞci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swój koszt naprawi lub otworzy uszkodzoną własnoĞü lub/i poniesie koszty wypłaty
odszkodowaĔ z tytułu zniszczeĔ i uszkodzeĔ. Stan naprawionej własnoĞci nie moĪe byü gorszy niĪ przed
powstaniem uszkodzenia.
• Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronĊ urządzeĔ uzbrojenia terenu takich jak przewody,
rurociągi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od właĞcicieli tych
urządzeĔ potwierdzeĔ informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego i związanych z dokładnym
połoĪeniem tych urządzeĔ w obrĊbie placu budowy. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliĪu
urządzeĔ obcych Wykonawca powinien powiadomiü właĞcicieli tych urządzeĔ(zgodnie z właĞciwymi
uzgodnieniami branĪowymi i uzgodnieniem Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej) i InĪyniera
Budowy
• Prace na czynnych sieciach naleĪy wykonaü pod nadzorem administratorów sieci. Podczas przebudowy
sieci naleĪy zachowaü ciągłoĞü w dostawie mediów bądĨ w odprowadzeniu Ğcieków na odcinku
przebudowywanym. W przypadku koniecznoĞci przebudowy kolizyjnego uzbrojenia nie bĊdącego
własnoĞcią Zamawiającego gdy administratorzy wniosą o podniesienie standardu przebudowywanej sieci,
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.
• W okresie trwania budowy Wykonawca jest zobowiązany do właĞciwego oznakowania i zabezpieczenia
urządzeĔ obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdemontowane skrzynki ochronne, włazy i inne
elementy Īeliwne, które nie bĊdą wykorzystane podczas budowy i po zakoĔczeniu naleĪy zdaü
protokolarnie właĞcicielom sieci bądĨ zgodnie z pkt 2.7 niniejszej specyfikacji .
• O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeĔ obcych Wykonawca musi bezzwłocznie
poinformowaü InĪyniera i odpowiednie władze oraz współpracowaü z nimi dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
• W przypadku lokalizacji odkładu poza terenem budowy, Wykonawca jest zobowiązany po zakoĔczeniu
robót uporządkowaü teren i doprowadziü do stanu sprzed rozpoczĊcia robót w sposób ustalony z
właĞcicielem działki na której zorganizowano tymczasowy odkład.
• Roboty na czynnej sieci wodociągowej muszą byü wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem Wydziału
Sieci Wodociągowej Miejskiego PrzedsiĊbiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Wrocławiu.
Zamiar wyłączenia wodociągu powinien byü zgłoszony pisemnie według obowiązującego wzoru wniosku
co najmniej na 7 dni przed proponowanym terminem wyłączenia.
• W trakcie trwania robót Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania studni i włazów bĊdących w
obrĊbie przebudowywanych dróg tj. dostosowania wysokoĞci do projektowanych nawierzchni – w
przypadku gdy w przedmiarze nie ujĊto odrĊbnej pozycji regulacji studni lub włazów naleĪy uznaü Īe
roboty te bĊdą ujĊte w cenie wykonania poszczególnych warstw Ğcieralnych nawierzchni.
W tym celu zaleca siĊ dokonanie inwentaryzacji włazów i skrzynek na etapie zamówienia publicznego, w
celu właĞciwej wyceny warstw nawierzchni.
1.5.10

Ograniczenie obciąĪeĔ na osi pojazdów.

• Wykonawca musi stosowaü siĊ do obowiązujących ograniczeĔ obciąĪeĔ osi pojazdów podczas transportu
materiałów i sprzĊtu po drogach publicznych poza granicami placu budowy.
• Na stosowanie do transportu pojazdów ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyskaü od odpowiednich
władz niezbĊdne zezwolenia. Wykonawca zobowiązany jest do kaĪdorazowego powiadamiania InĪyniera
o fakcie uĪycia pojazdów ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoĞci za uszkodzenia dróg spowodowane ruchem tych pojazdów. Wszelkie naprawy naleĪy
prowadziü w uzgodnieniu z zarządcą uszkodzonej drogi.
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• Wykonawca nie moĪe uĪywaü pojazdów o ponadnormatywnych obciąĪeniach osi na istniejących i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrĊbie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i jest zobowiązany do naprawy
uszkodzonych elementów na własny koszt zgodnie z poleceniami InĪyniera.
1.5.11. BezpieczeĔstwo i higiena pracy.
• Podczas realizacji robót Wykonawca musi przestrzegaü przepisów dotyczących BHP.
W szczególnoĞci Wykonawca ma obowiązek zadbaü, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagaĔ sanitarnych.
• Wykonawca musi zapewniü i utrzymywaü w naleĪytym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne, sprzĊt i odpowiednia odzieĪ słuĪące ochronie Īycia i zdrowia oraz zapewniające bezpieczeĔstwo
osób zatrudnionych na budowie.
• Wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrĊbnej zapłacie i muszą byü uwzglĊdnione w cenie
umownej.
• Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy –Prawo budowlane sporządzi plan bezpieczeĔstwa i ochrony
zdrowia (bioz).
1.5.12. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementów.
• Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronĊ istniejących sieci. W przypadku zniszczenia sieci wykonawca
odtworzy ją i podłączy do odbiorników (studnie, kanalizacje, rowy itp.) na własny koszt ( jeĞli zajdzie
koniecznoĞü, uzyska wszelkie zgody osób zainteresowanych),
• Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronĊ wykonywanych elementów budowli i wszelkich materiałów i
urządzeĔ uĪywanych do prowadzenia robót od daty rozpoczĊcia robót do ich zakoĔczenia i odbioru
koĔcowego. W okresie tym obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowej i jej elementów
w zadowalającym stanie.
• JeĪeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InĪyniera powinien
rozpocząü roboty utrzymaniowe nie póĨniej niĪ 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym
przypadku InĪynier ma prawo wstrzymaü roboty.
1.5.13. Stosowanie siĊ do prawa i innych przepisów.
• Wykonawca zobowiązany jest znaü wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany równieĪ) wydane przez
władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
robotami i bĊdzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót.
• Wykonawca bĊdzie przestrzegaü praw patentowych i bĊdzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagaĔ prawnych odnoĞnie wykorzystania opatentowanych urządzeĔ lub metod i w sposób
ciągły bĊdzie informowaü InĪyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleĔ i inne odnoĞne
dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postĊpowania, obciąĪenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw autorskich pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków gdy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InĪyniera.
1.5.14. Stosowanie norm i zbiorów przepisów prawnych
a)

b)
c)

Normy nie są aktem prawnym. NaleĪy pamiĊtaü, Īe powołane normy nie są dokumentem do
obligatoryjnego stosowania (chyba Īe zostały przywołane w akcie prawnym) co oznacza, Īe materiały
przeznaczone do wbudowania mogą wykazywaü zgodnoĞü z wymaganiami podstawowymi (art. 5
Prawo Budowlane) w oparciu o inne dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych tj.:
normy zharmonizowane, europejskie aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje techniczne paĔstwa
członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.
Za wyroby budowlane uwaĪa siĊ te, które znalazły siĊ w załącznikach mandatów na normy
zharmonizowane i europejskie aprobaty techniczne.
W poszczególnych specyfikacjach technicznych w pkt 10. „Przepisy związane” powołano normy w
oparciu o które wykonano ST i dokumentacje techniczną oraz zalecane do wykorzystania w trakcie
realizacji budowy. Producenci materiałów budowlanych mogą oferowaü wyroby wykonane zgodnie z
innymi niĪ przywołane w specyfikacji technicznej normami, bądĨ teĪ z dokumentami wymienionymi w
ppkt. a).
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d)

JeĪeli dla wymagaĔ jednego materiału budowlanego aktualne jest kilka norm, zaleca siĊ stosowanie
tylko jednej wybranej normy.

e)

W ST podano równieĪ wycofane normy branĪowe i normy PN z rozszerzeniem branĪowym, mające
charakter uzupełnienia danych nie ujĊtych w normach kwalifikacyjnych np. sposób transportu
materiałów i ich przechowywania, bądĨ czĊstotliwoĞci badaĔ i kontroli danego asortymentu robót.

f)

W przypadku braku pełnych wymagaĔ dla materiałów w normach aktualnych, moĪna po uzgodnieniu
z InĪynierem Budowy/Zamawiającym posłuĪyü siĊ normami wycofanymi, jeĪeli nie są sprzeczne ze
sobą co do treĞci.

g)

W przypadku gdy powołane normy są normami krajowymi, mogą byü równieĪ stosowane inne
odpowiednie normy (zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumenty aplikacyjne innych krajów
członkowskich UE) zapewniające równy lub wyĪszy poziom wykonania niĪ powołane normy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InĪyniera. RóĪnice pomiĊdzy
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą byü dokładnie opisane przez
WykonawcĊ i przedłoĪone InĪynierowi do zatwierdzenia,

h)

ZałoĪono Īe od rozpoczĊcia robót budowlanych aĪ do ich zakoĔczenia, bĊdą obowiązywaü
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile
w warunkach umowy nie postanowiono inaczej

i)

Wszelkie wątpliwoĞci dotyczące wymagaĔ normowych wyrobów i wykonania robót naleĪy rozwiązaü z
InĪynierem Budowy lub/i Zamawiającym, mając na uwadze prawidłowe wykonanie robót zgodne ze
sztuką budowlaną i zapewnienie odpowiedniego materiału.

Uwaga. Opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych branĪy drogowej oparto głównie o aktualne
(na dzieĔ ich wykonania) opracowania i normy. ZałoĪono, Īe w chwili rozpoczĊcia postĊpowania
przetargowego bądĨ budowy bĊdą obowiązywaü wydania aktualne na dzieĔ postĊpowania lub rozpoczĊcia
budowy (wyjątek: w akcie prawnym lub normie przewidziano okres przejĞciowy lub podano inne informacje
wykluczające niniejsze załoĪenie). Ostateczna decyzja i odpowiedzialnoĞü o zastosowaniu aktualnych bądĨ
wycofanych norm i przepisów naleĪy jednak do Zamawiającego.

1.5.15 Wykopaliska
• Wykonawca zapewni przez okres realizacji budowy nadzór archeologiczny (w razie koniecznoĞci równieĪ
nadzór konserwatorski) oraz wykonanie ewentualnych ratowniczych badaĔ archeologicznych
• Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoĞciowe, budowle oraz inne pozostałoĞci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy naleĪy umieĞciü pod opieką i w gestii
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomiü InĪyniera Budowy i postĊpowaü zgodnie z
jego poleceniami. JeĪeli w wyniku tych poleceĔ Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóĨnienia w
robotach, InĪynier Budowy po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuĪenie czasu
wykonania robót i/lub wysokoĞü kwoty, o którą naleĪy zwiĊkszyü cenĊ umowną ( jeĪeli taka cena podlega
negocjacjom).
• W przypadku odkrycia przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie iĪ są one zabytkiem,
Wykonawca jest obowiązany wstrzymaü roboty mogące uszkodziü lub zniszczyü odkryty przedmiot i
zabezpieczyü, przy uĪyciu dostĊpnych Ğrodków, przedmiot i miejsce odkrycia przed personelem
Wykonawcy i osobami trzecimi.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAĝCIWOĝCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
• Przy wykonaniu robót budowlanych naleĪy stosowaü wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego spełniające wymagania ustawy- Prawo budowlane oraz zgodne z
ustawą o wyrobach budowlanych (DzU 04.92.881, 16 kwietnia 2004r.) oraz jej aktami wykonawczymi jak i
ustawą o systemie oceny zgodnoĞci (DZU.nr166.poz 1360) aktualnymi w chwili wykonywania robót
budowlanych.
• InĪynier Budowy moĪe dopuĞciü do uĪycia tylko te materiały, które posiadają:
a)

certyfikat na znak bezpieczeĔstwa wydanym przed 1.05.2004, waĪnym do czasu wygaĞniĊcia
dokumentu (zgodnie z art.40 w/w ustawy)-brak obowiązku wystawienia deklaracji zgodnoĞci
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b)

deklaracji zgodnoĞci wyrobów na podstawie oceny zgodnoĞci z Polską Normą (nie mającą statusu
normy wycofanej po 11.X.2004) bądĨ aprobatą techniczną (ta ostatnia dot. wyrobów które nie
posiadają PN i nie są objĊte certyfikacją z ppkt. a)

c)

wyrób jest oznakowany znakiem B(oznakowany w oparciu o krajową deklaracje zgodnoĞci wyrobu z
PN lub AT wydaną przez producenta) lub znakiem CE (oznakowany w oparciu o deklaracje
zgodnoĞci wyrobu z PN-hEN lub EAT , wystawioną prze producenta lub jego upowaĪnionego
przedstawiciela) zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych

d) inne materiały/wyroby wykonane według obowiązujących przepisów
• KaĪda partia dostarczona do robót bĊdzie posiadaü te dokumenty, okreĞlające w sposób jednoznaczny jej
cechy.
• Produkty przemysłowe równieĪ muszą posiadaü ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badaĔ wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badaĔ bĊdą dostarczone
przez WykonawcĊ InĪynierowi Budowy.
• Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyĪszych wymagaĔ bĊdą odrzucone.
2.1. ħródła uzyskania materiałów.
• ħródła uzyskania wszystkich materiałów powinny byü wybrane przez WykonawcĊ z wyprzedzeniem przed
rozpoczĊciem robót. Nie póĨniej jednak niĪ 2 tygodnie przed zaplanowanym uĪyciem materiałów
Wykonawca musi dostarczyü InĪynierowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące
proponowanego Ĩródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, wymagane Ğwiadectwa badaĔ
laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.
•

W przypadku nie zaakceptowania przez InĪyniera materiału ze wskazanego Ĩródła Wykonawca ma
obowiązek przedstawiania do akceptacji InĪyniera materiału z innego Ĩródła.

• Zatwierdzenie przez InĪyniera partii materiałów z danego Ĩródła nie oznacza, Īe wszystkie materiały z
tego Ĩródła bĊdą przez InĪyniera dopuszczone do wbudowania.
• Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieĪąco badaĔ w celu udokumentowania, Īe materiały
uzyskane z dopuszczonego Ĩródła spełniają wymagania ST i innych przepisów odrĊbnych.
2.2. Pozyskanie materiałów poza miejscem budowy
• Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleĔ od właĞcicieli i odnoĞnych władz na pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek Ĩródeł miejscowych włączając w to Ĩródła wskazane przez Zamawiającego i
jest zobowiązany do dostarczenia InĪynierowi wymaganych dokumentów przed rozpoczĊciem eksploatacji
Ĩródła.
• Wykonawca przedstawia InĪynierowi do zatwierdzenia dokumentacjĊ zawierającą raporty z badaĔ
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodĊ wydobycia i selekcji materiałów.
Biorąc pod uwagĊ fakt, Īe na podstawie próbek pobranych ze Ĩródła nie moĪna dokładnie okreĞliü granic
zalegania materiałów i Īe mogą wystąpiü normalne wahania ich cech, InĪynier moĪe poleciü selekcjĊ
materiału z danej czĊĞci Ĩródła oraz moĪe odrzuciü czeĞü Ĩródła jako nie nadającą siĊ do eksploatacji.
• Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĞü za spełnienie wymagaĔ iloĞciowych i jakoĞciowych ( a zwłaszcza
spełnienie wymagaĔ normowych) materiałów z jakiegokolwiek Ĩródła oraz ponosi wszelkie koszty
związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów.
• Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy powinny byü wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład.
ZałoĪono, Īe wywóz gruntu z odkładu i poniesienie kosztów składowania na składowisku zapewni
Wykonawca.
• Wykonawca nie moĪe prowadziü Īadnych wykopów w obrĊbie placu budowy poza wykopami
wyszczególnionymi w dokumentach umowy bądĨ tymi, na które InĪynier wyraził pisemną zgodĊ.
• Humus i nadkład czasowo zdjĊte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw powinny byü
składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce (jeĪeli ich przydatnoĞü jest zgodna z wymogami
normowymi i STWiORB) lub do rekultywacji. Niewykorzystany humus winien byü przewieziony na teren
wskazany przez InĪyniera Budowy.
• Po zakoĔczeniu eksploatacji Ĩródła materiały odpadowe powinny byü z powrotem przemieszczone do
wyrobisk ewentualnie na składowisko Wykonawcy. Skarpy powinny byü złagodzone w stopniu jak
najbardziej zbliĪonym do ukształtowania otaczającego terenu, nadkład równomiernie rozłoĪony i pokryty
roĞlinnoĞcią.
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• Eksploatacja Ĩródeł materiałów musi byü zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów.
• Wykonawca zapewni InĪynierowi Budowy moĪliwoĞü przeprowadzenia kontroli w wytwórni w celu
sprawdzenia zgodnoĞci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami (dotyczy np. własnej otaczarni
lub kamieniołomu Wykonawcy). W przypadku, gdy produkcja nie odbywa siĊ w wytwórni naleĪącej do
Wykonawcy, Wykonawca spróbuje uzyskaü zezwolenie dla inĪyniera w celu dokonania inspekcji. Za
zgodą producenta InĪynier moĪe pobraü próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właĞciwoĞci we
własnym zakresie.
• Podczas przeprowadzania inspekcji wytwórni InĪynier powinien mieü zapewnioną współpracĊ i pomoc
Wykonawcy i producenta materiałów oraz swobodny dostĊp w dowolnym czasie do tych czĊĞci wytwórni,
gdzie odbywa siĊ produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji budowy.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
• Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca musi wywieĨü z placu budowy i zutylizowaü na
własny koszt.
• JeĪeli materiały nie zbadane (nie spełniają wymagaĔ pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane przez
InĪyniera zostaną wbudowane, Wykonawca musi liczyü siĊ z nie przyjĊciem robót, usuniĊciem materiału i
niezapłaceniem za wykonanie tych robót.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.
• Wykonawca musi zapewniü takie składowanie materiałów, aby były zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakoĞü i przydatnoĞü do robót oraz zgodnoĞü z wymaganiami ST,
a takĪe były dostĊpne do kontroli.
• Po zakoĔczeniu robót Wykonawca musi doprowadziü miejsca czasowego składowania materiałów do ich
pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez InĪyniera.
• Miejsca czasowego składowania materiałów bĊdą zlokalizowane w obrĊbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z InĪynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
WykonawcĊ i zaakceptowanych przez InĪyniera.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.
• JeĪeli dokumentacja projektowa lub inne dokumenty umowy przewidują moĪliwoĞü wariantowego
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomiü InĪyniera o
rodzaju wybranego materiału co najmniej 2 tygodnie przed jego uĪyciem. JeĪeli materiał bĊdzie
wymagał przeprowadzenia badaĔ, okres ten musi byü odpowiednio przedłuĪony.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moĪe byü zmieniany bez zgody InĪyniera.
• JeĪeli dokumentacja nie przewiduje wariantowego zastosowania materiałów to o zastosowaniu innych
materiałów niĪ podanych w dokumentacji decyduje InĪynier w porozumieniu z Projektantem. Materiały te
muszą jednak posiadaü parametry równowaĪne w stosunku do materiałów załoĪonych w dokumentacji
technicznej i spełniaü wymagania ustawy o wyrobach budowlanych.
2.7 Materiały pochodzące z rozbiórki
• ZałoĪono materiał z rozbiórki elementów dróg, obiektów i sieci zostanie oczyszczony, posegregowany
przewieziony oraz rozładowany w nastĊpujące miejscach:
a) Wywóz materiału kamiennego – złoĪenie w miejscu wskazanym przez InĪyniera/ Zamawiającego
b) Wywóz elementów stalowych, Īeliwnych i z metali kolorowych:
• słupy oĞwietleniowe, wiaty, kosze, elementy malej architektury (np. ławki), słupki znaków, elementy
bezpieczeĔstwa ruchu (bariery, słupki, balustrady) – w miejscu wskazanym przez InĪyniera/
Zamawiającego lub w magazynie właĞciwego dysponenta (zarządcy) sieci;
• włazy Īeliwne, pokrywy stalowe studni i studzienek, skrzynki i inne z demontaĪu sieci w drodze oraz
elementy z demontaĪu sieci w obiektach kubaturowych (m.in. armatura) złoĪone w magazynie właĞciciela
(dysponenta) sieci bądĨ właĞciciela (zarządcy) obiektu. W przypadku gdy materiał stanowi własnoĞü
MPWiK , Wykonawca przewiezie materiał do magazynu na terenie Zakładu Uzdatniania Wody MPWiK.
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• elementy stalowe (reklamy, słupki, barierki, balustradki, ogrodzenia, inne) – montowane przez osoby
prywatne – przekazane właĞcicielowi prywatnemu.
W przypadku gdy właĞciciel do którego naleĪą zdemontowane w/w elementy zrezygnuje bądĨ ich nie
przyjmie, to o dalszym postĊpowaniu z elementami rozbiórkowymi zadecyduje InĪynier Budowy.
W tym przypadku Wykonawca musi załoĪyü Īe moĪe staü siĊ właĞcicielem zdemontowanych i niechcianych
elementów i to on bĊdzie odpowiedzialny za wywóz na składowisko odpadów przez siebie wybrane i
poniesienie opłat z tytułu utylizacji i/lub składowania.
c) Wywóz materiałów rozbiórkowych nie wymienionych powyĪej a o które upomni siĊ właĞciciel (zarządca)
sieci – w miejsce przez niego wskazane,
d) Wywóz pozostałych materiałów rozbiórkowych tj. gruz betonowy, bitumiczny, destrukt bitumiczny,
kruszywa z podbudów, grunt z robót ziemnych (nienadający siĊ do ponownego wykorzystania) inny nie
wymieniony w ppkt.a-c – na miejsce (składowisko) wskazane przez WykonawcĊ,
• W przypadku gdy właĞciciel (zarządca) zdemontowanego materiału odbierze go osobiĞcie, Wykonawca
zapewni złoĪenie materiału na odkładzie tak aby ułatwiü dojazd i załadunek właĞcicielowi,
• Materiał przeznaczony do ponownego wbudowania Wykonawca zabezpieczy do czasu ich ponownego
wbudowania/montaĪu,
• Koszt składowania lub/i utylizacji na składowisku odpadów w zaleĪnoĞci od branĪy i asortymentu robót
moĪe podlegaü odrĊbnemu rozliczeniu,
• W przypadku zmiany składowiska Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĉTU I MASZYN NIEZBĉDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOĩONĄ JAKOĝCIĄ
• Wykonawca jest zobowiązany do uĪywania jedynie takiego sprzĊtu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakoĞü wykonywanych robót. SprzĊt uĪywany do robót powinien byü zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadaü pod wzglĊdem rodzaju wskazanych w ST i Programie Zapewnienia
JakoĞci (PZJ) uzgodnionym przez InĪyniera.
• Liczba i wydajnoĞü sprzĊtu musi gwarantowaü przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umowie i
zgodnie z zasadami okreĞlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InĪyniera
• SprzĊt bĊdący własnoĞcią Wykonawcy lub wynajĊty do wykonywania robót musi byü stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowoĞci do pracy, a takĪe odpowiadaü wymaganiom ochrony Ğrodowiska i
przepisom dotyczącym jego uĪytkowania.
• JeĪeli wymagają tego przepisy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia InĪynierowi kopii
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzĊtu do uĪytkowania.
• Jakikolwiek sprzĊt, maszyny, urządzenia i narzĊdzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy jak i
działające ze szkodą na Ğrodowisko zostaną przez InĪyniera zdyskwalifikowane i nie bĊdą dopuszczone
do robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ĝRODKÓW TRANSPORT.
• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich Ğrodków transportowych, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakoĞü wykonywanych robót i właĞciwoĞci przewoĪonych materiałów.
)a Materiały sypkie bĊdą odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywaniem i pyleniem
)b Betony w zaleĪnoĞci od warunków atmosferycznych muszą byü zabezpieczone przed zbyt szybkim
wiązaniem( dodatki opóĨniające wiązanie bądĨ przesuszeniem lub zmarzniĊciem)
)c Masy bitumiczne w zaleĪnoĞci od Ğrodka transportu- naleĪy przewoziü pod plandeką
• Liczba Ğrodków transportu musi zapewniü wykonanie robót w terminie przewidzianym w umowie i zgodnie
z zasadami okreĞlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InĪyniera.
• Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniaü wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego.
• ĝrodki transportu nie odpowiadające warunkom umowy bĊdą na polecenie InĪyniera usuniĊte z placu
budowy.
• Wykonawca na bieĪąco i na własny koszt musi usuwaü wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Ząbkowicach ĝląskich
15

D-00.00.00 Wymagania ogólne.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakoĞü zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnoĞü z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ,
poleceniami InĪyniera.
• Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĞü za dokładne wytyczenie sytuacyjne i wysokoĞciowe wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzĊdnymi okreĞlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez InĪyniera na piĞmie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktów głównych i reperów
roboczych Wykonawca przekaĪe InĪynierowi plan tyczenia z domiarami punktów głównych jeĪeli bĊdzie
tego wymagał InĪynier.
• NastĊpstwa jakiegokolwiek błĊdu popełnionego przez WykonawcĊ w wytyczeniu i wyznaczeniu robót
muszą byü, poprawione przez WykonawcĊ
• Sprawdzenie przez InĪyniera wytyczenia robót lub wyznaczenia ich wysokoĞci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoĞci za ich dokładnoĞü.
• InĪynier w sposób sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z
jakoĞcią robót, oceną jakoĞci materiałów i postĊpem robót, a ponadto we wszystkich sprawach
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania
warunków umowy przez WykonawcĊ.
• Decyzje InĪyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót muszą byü oparte na
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takĪe w normach i
wytycznych.
• Przy podejmowaniu decyzji InĪynier uwzglĊdnia wyniki badaĔ materiałów i robót, rozrzuty normalnie
wystĊpujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, dotychczasowe doĞwiadczenia, wyniki badaĔ
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaĪaną kwestiĊ.
• InĪynier jest upowaĪniony do kontroli wszystkich robót, materiałów dostarczonych na budowĊ, na niej
produkowanych lub przygotowywanych. InĪynier powiadamia WykonawcĊ o wykrytych wadach i odrzuca
wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagaĔ jakoĞciowych okreĞlonych w dokumentacji
projektowej i ST.
• Z odrzuconymi materiałami naleĪy postĊpowaü zgodnie z niniejszą ST
• Polecenia InĪyniera powinny byü wykonane (pod groĨbą wstrzymania robót) w terminie przez niego
wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.2 Wykonanie robót związanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy i punktów wysokoĞciowych
oraz inwentaryzacji powykonawczej
W zakres robót pomiarowych wchodzą:
a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokoĞciowe punktów głównych osi trasy i punktów wysokoĞciowych
(reperów roboczych),
b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoĞciowego punktów głównych osi trasy i punktów
wysokoĞciowych,
c) wyznaczenie sytuacyjne i wysokoĞciowe punktów głównych osi obiektów mostowych dla
poszczególnych ich elementów (fundamenty, podpory, łoĪyska, przĊsła), w kolejnych fazach ich
budowy oraz docelowe zaopatrzenie obiektów inĪynierskich w znaki wysokoĞciowe (repery) i
wodowskazy przy mostach,
d) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych reperów,
e) wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz elementów infrastruktury
drogowej (chodniki, wjazdy, zatoki autobusowe itp),
f) wyznaczenie przebiegu trasy projektowanych urządzeĔ podziemnych (kanalizacja, sieci
teletechniczne i energetyczne ),
g) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
h) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
i) wykonania dokumentacji powykonawczej obejmującej prace przygotowawcze, polowe,
obliczeniowo-kartograficzne w tym aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencji.– dot. wszystkich
branĪ
5.2.1 OkreĞlenia podstawowe
• Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i koĔcowy
punkt trasy.
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•

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna- jest to zbiór dokumentów powstałych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz opracowaĔ kartograficznych.

•

Dziennik prac geodezyjnych - zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuĪący do notowania wszelkich
uzgodnieĔ dokonywanych pomiĊdzy Wykonawcą i InĪynierem Budowy.

•

Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to granica ustalona w trybie postĊpowania:
rozgraniczeniowego, podziałowego, scalenia lub wymiany gruntów, sądowego lub innego
administracyjnego ustalającego lub przenoszącego własnoĞü.

•

Kierownik prac geodezyjnych - osoba wyznaczona przez WykonawcĊ, posiadająca odpowiednie
uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upowaĪniona do kierowania pracami i do
wystĊpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji umowy.

•

Linia rozgraniczająca - jest to linia oddzielająca tereny o róĪnym przeznaczeniu np. ulicĊ lub drogĊ od
gruntów rolnych lub budowlanych.

•

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów ewidencji gruntów i
budynków, a takĪe sieci uzbrojenia terenu.

•

OĞrodek dokumentacji - właĞciwy rzeczowo i terenowo wojewódzki oĞrodek dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej lub jego filia.

•

Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne połoĪenie na
powierzchni odniesienia zostało okreĞlone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

•

RzeĨba terenu - ukształtowanie pionowe naturalnych form terenu .

•

Sieü uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i
urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i
inne.

•

WysokoĞciowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiór punktów, których wysokoĞü w
stosunku do przyjĊtej powierzchni odniesienia została okreĞlona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

5.2.2. Rodzaje materiałów
•
•

•
•

•

•

•
•

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleĪy stosowaü pale drewniane z gwoĨdziem lub prĊtem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długoĞci do 0,50 metra
Do stabilizacji pozostałych punktów naleĪy stosowaü paliki drewniane Ğrednicy od 0,05 do 0,08 m i
długoĞci około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe Ğrednicy 5
mm i długoĞci od 0,04 do 0,05 m. W miejscach gdzie nie ma moĪliwoĞci stosowania palików (np. na
nawierzchni) moĪliwe jest oznaczenie sprayem. „ĝwiadki” powinny mieü długoĞü około 0,50 m i
przekrój prostokątny.
W trakcie prowadzenia robót drogowych do wyznaczania rzĊdnych krawĊĪników i innych elementów
liniowych naleĪy stosowaü szpilki stalowe (odległoĞü rozstawu nie wiĊksza niĪ 10 m)
Do wykonania robót w zakresie wykonania pomiarów powykonawczych zrealizowanych obiektów
budowlanych materiały powinny spełniaü wymagania PN i instrukcji technicznych, a ewentualne
odstĊpstwa naleĪy bezwzglĊdnie uzgodniü z Zamawiającym.
Materiały uĪywane do prac polowych:
−
jako znaki naziemne - słupki betonowe,
−
jako znaki podziemne - płytki betonowe z krzyĪem, rurki drenarskie, butelki,
−
jako znaki wysokoĞciowe - repery metalowe.
Dla ustalenia rodzaju znaków: osnów poziomych i wysokoĞciowych oraz punktów granicznych, naleĪy
korzystaü z wytycznych technicznych G-1.9 “Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji
punktów”.
Dopuszcza siĊ do stosowania znaki Ğciennej osnowy odtwarzalnej.
Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uĪywane jako materiały pomocnicze powinny posiadaü
rozmiary dostosowane do potrzeb.
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•

Materiały uĪywane do prac obliczeniowych i kartograficznych: dyskietki, papier kreĞlarski, kalki, folie,
itp. Materiały te powinny posiadaü wysokie parametry uĪytkowe dotyczące trwałoĞci, odpornoĞci na
warunki zewnĊtrzne oraz powinny siĊ charakteryzowaü niewielkimi deformacjami (skurczem).
Dyskietki i inne komputerowe noĞniki informacji powinny odpowiadaü standardom informatycznym.

5.2.3 SprzĊt pomiarowy
•

•
•

Do odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktów wysokoĞciowych oraz wykonania dokumentacji
powykonawczej zrealizowanych obiektów naleĪy stosowaü nastĊpujący sprzĊt:
cc
−
instrumenty typu Total Station o dokładnoĞci pomiaru kątów 20 oraz
odległoĞci 10 mm + 10 mm / km,
cc
−
teodolity o dokładnoĞci pomiaru kątów 20 , lub tachometry,
−
niwelatory o dokładnoĞci pomiaru 5 mm / km,
−
dalmierze o dokładnoĞci pomiaru odległoĞci 10 mm + 10 mm / km,
−
tyczki,
−
łaty,
−
taĞmy stalowe, szpilki.
−
do prac obliczeniowo-kameralnych naleĪy stosowaü sprzĊt komputerowy.
SprzĊt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokoĞciowych powinien
gwarantowaü uzyskanie wymaganej dokładnoĞci pomiaru.
Wszelkie urządzenia pomiarowe powinny posiadaü atesty i aktualne Ğwiadectwa legalizacyjne
wymagane przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.

5.2.4 Transport sprzĊtu i materiałów
SprzĊt i materiały do odtworzenia i wyznaczenia trasy oraz inwentaryzacji moĪna przewoziü
dowolnymi Ğrodkami transportu odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.
5.2.5 Wykonanie robót
• Wyznaczenie/ odtworzenie głównych punktów trasy
Wyznaczenie głównych punktów trasy naleĪy wykonaü w oparciu o DokumentacjĊ Projektową przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji paĔstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreĞlonej w Dokumentacji
Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez InĪyniera. Wyznaczone punkty budowli nie
powinny byü przesuniĊte wiĊcej niĪ 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzĊdne punktów naleĪy wyznaczyü
z dokładnoĞcią 1,0 cm w stosunku do danych okreĞlonych w Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku
osnowy niezbĊdnej do wyznaczenia powyĪszych punktów Wykonawca wykona załoĪenie osnowy na własny
koszt ( koszty poĞrednie)
• Wyznaczenie/odtworzenie reperów
Wyznaczenie roboczych punktów wysokoĞciowych. Punkty wysokoĞciowe (repery) naleĪy wyznaczaü nie
dalej niĪ 150 m, a takĪe obok kaĪdego projektowanego obiektu. Punkty wysokoĞciowe naleĪy umieszczaü
poza granicami projektowanej budowli, a rzĊdne ich okreĞliü z dokładnoĞci do 0.5 cm.
•

Zasady wykonywania prac pomiarowych przy odtworzeniu wyznaczeniu osi trasy i punktów
wysokoĞciowych.

Prace pomiarowe powinny byü wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK oraz innymi
przepisami obowiązującymi
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wyznaczyü lokalizacjĊ i współrzĊdne punktów głównych
trasy oraz reperów.
Prace pomiarowe powinny byü wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdziü czy rzĊdne terenu okreĞlone w dokumentacji projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzĊdnymi terenu. JeĪeli Wykonawca stwierdzi, Īe rzeczywiste rzĊdne terenu istotnie róĪnią siĊ
od rzĊdnych okreĞlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomiü o tym InĪyniera.
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno byü zmieniane przed podjĊciem odpowiedniej decyzji
przez InĪyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róĪnic rzĊdnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzĊdnych rzeczywistych, (po uzyskaniu opinii Projektanta) akceptowane przez InĪyniera, zostaną
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia InĪyniera o róĪnicach oznacza, Īe roboty
dodatkowe w takim przypadku obciąĪą WykonawcĊ.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą byü rozpoczĊte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez InĪyniera.
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Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty poĞrednie osi trasy muszą byü odpowiednio
zastabilizowane, zaopatrzone w oznaczenia okreĞlające w sposób wyraĨny i jednoznaczny charakterystykĊ i
połoĪenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeĔ powinny byü zaakceptowane przez InĪyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronĊ wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeĔ w czasie
trwania robót. JeĪeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez WykonawcĊ Ğwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na
koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleĪą do
obowiązków Wykonawcy.
JeĪeli zaĪąda tego Zamawiający Wykonawca wykona opracowanie dot. zabezpieczenia punktów przed
zniszczeniem.
Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych związanych z pomiarem powykonawczym
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy oraz
przepisami prawnymi i technicznymi obowiązującymi w geodezji i kartografii. Prace te powinny równoczeĞnie
byü zgodne z wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego (wszelkie polecenia i uzgodnienia miĊdzy
Zamawiającym a Wykonawcą wymagają formy pisemnej).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoĞü za nastĊpstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania prac.
•

Wykonawca zobowiązany jest zapoznaü siĊ z zakresem prac opracowania i przeprowadziü z Zamawiającym
uzgodnienia dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów powykonawczych.
Ponadto winien zgłosiü prace, przed ich rozpoczĊciem, do właĞciwego terenowo wojewódzkiego oĞrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Pomiary powykonawcze zrealizowanych inwestycji powinny byü poprzedzone uzyskaniem z oĞrodka
dokumentacji informacji o rodzaju, połoĪeniu i stanie punktów osnowy geodezyjnej
(poziomej i wysokoĞciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntów.
W przypadku stwierdzenia, Īe w trakcie realizacji budowy nie została wykonana bieĪąca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, naleĪy powiadomiü o tym Zamawiającego.
Przy analizie zebranych materiałów szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na:
– ustalenie klasy i dokładnoĞci osnów geodezyjnych, układów współrzĊdnych i poziomów odniesienia oraz
moĪliwoĞci wykorzystania w/w osnów do pomiarów powykonawczych,
– ustalenie, które dokumenty bazowe w oĞrodku dokumentacji, w jakim zakresie i w jaki sposób, muszą byü
zaktualizowane pomiarami powykonawczymi.
Pomiary powykonawcze w ich pierwszej fazie powinny byü poprzedzone wywiadem terenowym, mającym na
celu:
– ogólne rozeznanie w terenie,
– odnalezienie punktów istniejącej osnowy: poziomej, wysokoĞciowej i realizacyjnej oraz ustalenie stanu
technicznego tych punktów, a takĪe aktualizacjĊ opisów topograficznych,
– jeĞli bĊdzie taka potrzeba, zaprojektowanie (uzupełnienie) osnowy poziomej III klasy oraz osnowy
pomiarowej.
W pierwszej kolejnoĞci naleĪy pomierzyü wznowioną lub załoĪoną osnowĊ.
NastĊpnie naleĪy wykonaü pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G - 4 “Pomiary sytuacyjne i
wysokoĞciowe”, mierząc wszystkie elementy treĞci mapy zasadniczej oraz treĞü dodatkową tj.:
− granice ustalone według stanu prawnego,
− kilometraĪ dróg,
− znaki drogowe,
− wszystkie drzewa w pasie drogowym,
− zabytki i pomniki przyrody,
− wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziałem na trwałe i nietrwałe,
− studnie (Ğrednice),
− przekroje poprzeczne co 20 - 50 m,
− inne elementy wg wymagaĔ Zamawiającego.
W zasadzie przy wyĪej wymienionych pomiarach stosuje siĊ technologie klasyczne (pomiary bezpoĞrednie).
Przy wiĊkszych obiektach mogą byü stosowane takĪe metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla treĞci
ogólnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczających, granic ustalonych wg
stanu prawnego lub innych elementów.
Prace obliczeniowe i naleĪy wykonaü przy pomocy sprzĊtu komputerowego. Wniesienie pomierzonej treĞci
na mapĊ zasadniczą oraz mapĊ ewidencji gruntów prowadzonych technikami tradycyjnymi naleĪy wykonaü
metodą klasyczną (kartowanie i kreĞlenie rĊczne) lub przy pomocy automatów kreĞlących (ploterów).
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NiezaleĪnie od wyĪej wymienionych prac, wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego naleĪy uzupełniü o
elementy drogi w przekroju poprzecznym . JeĞli mapa dla Zamawiającego została wykonana w technice
numerycznej lub analogowej, aktualizacjĊ naleĪy wykonaü tą samą techniką.
DokumentacjĊ powykonawczą naleĪy skompletowaü zgodnie z przepisami instrukcji O - 3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”
Po zakoĔczeniu prac Wykonawca przekazuje do oĞrodka dokumentacjĊ przeznaczoną dla oĞrodka i dla
organu prowadzącego ewidencjĊ gruntów oraz tĊ czĊĞü dokumentacji przeznaczonej dla Zamawiającego,
która powinna byü opatrzona klauzulą o przyjĊciu do zasobu
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego powinna byü skompletowana, zbroszurowana
bądĨ oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych , spisem
zawartoĞci oraz numeracją stron.
Dla Zamawiającego naleĪy skompletowaü nastĊpujące materiały (jeĪeli nie zostały przez niego podane) :
• wtórnik mapy zasadniczej, uzupełniony dodatkową treĞcią,
• zaktualizowana mapa ewidencyjna
• kopie wykazów współrzĊdnych i wysokoĞci punktów osnowy poziomej, wysokoĞciowej oraz wykazy
współrzĊdnych punktów granicznych,
• kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronĊ,
• kopie opisów topograficznych,
• kopie szkiców polowych,
• mapą numeryczną na noĞniku CD o rozszerzeniu ustalonym z Zamawiającym,
• inne wg wymagaĔ Zamawiającego .
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT.
6.1. Program zapewnienia jakoĞci ( PZJ ).
• Do obowiązków Wykonawcy naleĪy opracowanie programu zapewnienia jakoĞci robót i przedstawienie go
do aprobaty. W programie tym naleĪy przedstawiü zamierzony sposób wykonania robót, moĪliwoĞci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InĪyniera.
Program zapewnienia jakoĞci powinien zawieraü miĊdzy innymi:
a)
−
−
−
−
−
−
−
−

b)
−
−
−
−

−

czĊĞü ogólną opisującą :
organizacjĊ wykonania robót i sposób prowadzenia robót,
organizacjĊ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót (jeĪeli ciąĪył na Wykonawcy obowiązek
wykonania projektu oznakowania robót i organizacji ruchu zastĊpczego),
bezpieczeĔstwo i higiena pracy,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakoĞü i terminowoĞü wykonania poszczególnych elementów robót,
system (sposób i procedurĊ) proponowanej kontroli i sterowania jakoĞcią wykonywanych robót,
wyposaĪenie w sprzĊt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza powierzyü prowadzenie badaĔ),
sposób oraz formĊ gromadzenia wyników badaĔ laboratoryjnych, zapisu pomiarów, nastawienia
parametrów sterujących, a takĪe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formĊ przekazywania tych informacji InĪynierowi.
czĊĞü szczegółową opisującą ( dla kaĪdego asortymentu robót ):
wykaz maszyn i urządzeĔ stosowanych na budowie,
rodzaje i iloĞü Ğrodków transportu oraz urządzeĔ do magazynowania i załadunku materiałów,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków w czasie transportu,
sposób i procedurĊ pomiarów i badaĔ (rodzaj i czĊstotliwoĞü badaĔ, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urządzeĔ itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,
sposób postĊpowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Zamawiający moĪe Īądaü uszczegółowienia w/w czĊĞci o elementy przez siebie wskazane.
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6.2. Zasady kontroli jakoĞci robót.
• Celem kontroli robót powinno byü takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąü
załoĪoną jakoĞü robót.
• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolĊ robót i jakoĞci materiałów. Powinien zapewniü
odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzĊt, zaopatrzenie i wszystkie niezbĊdne
urządzenia.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InĪynier moĪe zaĪądaü od Wykonawcy przeprowadzenia badaĔ w
celu stwierdzenia czy poziom ich wykonania jest zadowalający.
• Wykonawca musi przeprowadzaü pomiary i badania z czĊstotliwoĞcią pozwalającą na stwierdzenie czy
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badaĔ i ich czĊstotliwoĞü powinny byü okreĞlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okreĞlone InĪynier ustala zakres kontroli jaki jest
konieczny, aby zapewniü wykonanie robót zgodnie z umową.
• Wykonawca musi dostarczyü InĪynierowi Ğwiadectwa stwierdzające, Īe wszystkie stosowane urządzenia i
sprzĊt badawczy posiadają waĪną legalizacjĊ, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm okreĞlających procedury badaĔ.
InĪynier musi mieü nieograniczony dostĊp do pomieszczeĔ laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
• InĪynier powiadamia WykonawcĊ pisemnie o jakichkolwiek niedociągniĊciach dotyczących urządzeĔ
laboratoryjnych, sprzĊtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzĊtu lub metod badawczych. JeĪeli te są tak
powaĪne, Īe mogą wpłynąü ujemnie na wyniki badaĔ, InĪynier moĪe wstrzymaü natychmiast uĪycie
badanych materiałów do robót i dopuĞciü je do uĪycia dopiero wtedy, gdy niedociągniĊcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usuniĊte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoĞü badanych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem niezbĊdnych badaĔ, pomiarów i kontroli ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek.
• Próbki powinny byü pobierane losowo. Zaleca siĊ stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, Īe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą byü wytypowane do badaĔ z
jednakowym prawdopodobieĔstwem.
• InĪynier musi mieü zapewnioną moĪliwoĞü udziału w pobieraniu próbek.
• W przypadkach, gdy jakoĞü stosowanych materiałów budzi wątpliwoĞci InĪyniera, moĪe on zleciü
przeprowadzenie dodatkowych badaĔ (o ile Wykonawca z własnej woli nie usunie z budowy
kwestionowanych materiałów, bądĨ ich nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badaĔ Wykonawca
pokrywa tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający.
• Pojemniki do pobierania próbek powinny byü dostarczone przez WykonawcĊ i zatwierdzone przez
InĪyniera, chyba Īe w specyfikacjach szczegółowych podano inaczej.
Próbki pobierane i dostarczane do badaĔ muszą byü odpowiednio opisane i oznakowane w sposób
zaakceptowany przez InĪyniera, zgodnie z zaleceniami laboratorium.
6.4. Badania i pomiary.
• Wszystkie badania i pomiary muszą byü przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lub przepisami
obowiązującymi. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST
moĪna stosowaü wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zaakceptowane przez InĪyniera a
zgodne z obowiązującymi przepisami.
• Przed przystąpieniem do pomiarów lub badaĔ Wykonawca musi powiadomiü InĪyniera o ich rodzaju,
miejscu, co najmniej 3 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca musi przedstawiü InĪynierowi do akceptacji ich wyniki na piĞmie.
W poszczególnych specyfikacjach szczegółowych podano proponowane czĊstotliwoĞci badaĔ i pomiarów.
InĪynier moĪe zadecydowaü o przeprowadzeniu wiĊkszej iloĞci badaĔ, jeĪeli:
• wbudowywany materiał jest wątpliwej jakoĞci,
• roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projektem, np. zachodzi podejrzenie ułoĪenia warstw
o zaniĪonej gruboĞci, nie mieszczącej siĊ w tolerancji błĊdu,
• wyniki badaĔ są rozbieĪne.
InĪynier moĪe zadecydowaü o zmniejszeniu czĊstotliwoĞci badaĔ i pomiarów jeĞli uzna, Īe proponowane
w niniejszej ST iloĞci są nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robót.
InĪynier moĪe odstąpiü od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylko jeĞli uzna Īe dane roboty
towarzyszące lub tymczasowe nie mają wpływu na jakoĞü wykonywanych robót podstawowych.
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6.5. Raporty z badaĔ.
• Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania InĪynierowi kopii raportów z wynikami badaĔ jak
najszybciej, nie póĨniej jednak niĪ w terminie okreĞlonym w PZJ lub w dokumencie nadrzĊdnym w
stosunku do ST.
• Wyniki badaĔ (kopie) muszą byü przekazywane InĪynierowi na formularzach przez niego
zaakceptowanych.
6.6. Badania prowadzone przez InĪyniera.
• W celu kontroli jakoĞci materiałów i zatwierdzenia ich do stosowania InĪynier jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wydobywania i wytwarzania.
InĪynier musi mieü zapewnioną pomoc ze strony Wykonawcy robót i producenta materiałów.
• Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez WykonawcĊ oraz na podstawie
wyników badaĔ dostarczonych przez WykonawcĊ, InĪynier ocenia zgodnoĞü materiałów i robót z
wymaganiami ST.
• InĪynier moĪe pobieraü próbki materiałów i prowadziü badania na swój koszt niezaleĪnie od Wykonawcy.
• JeĪeli wyniki tych badaĔ wykaĪą, Īe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, InĪynier zleca Wykonawcy lub
niezaleĪnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badaĔ albo przy ocenie
zgodnoĞci materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST opiera siĊ wyłącznie na własnych
badaniach.
6.7. Atesty jakoĞci materiałów i urządzeĔ.
• Przez atest w niniejszej specyfikacji naleĪy rozumieü deklaracje zgodnoĞci producenta okreĞloną w
ustawie o wyrobach budowlanych oraz ustawie o systemie oceny zgodnoĞci.
• InĪynier moĪe dopuĞciü do uĪycia materiały posiadające deklaracje producenta (lub inne wymienione w
pkt.2) stwierdzający ich pełną zgodnoĞü z warunkami podanymi w ST a głównie w przepisach
obowiązujących.
• Urządzenia laboratoryjne i sprzĊt kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach
muszą mieü waĪną legalizacjĊ wydaną przez upowaĪnione instytucje.
• Materiały posiadające atesty, a urządzenia - waĪne legalizacje mogą byü w kaĪdej chwili skontrolowane i
jeĪeli zostanie stwierdzona ich niezgodnoĞü z ST, to materiały takie lub urządzenia zostaną odrzucone.
• Materiały i urządzenia muszą spełniaü wymagania przepisów obowiązujących podanych w pkt. 10 ST.
6.8. Dokumenty budowy.
6.8.1 Dziennik budowy.
• Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i WykonawcĊ w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do koĔca okresu gwarancyjnego. Zgodnie z obowiązującymi
przepisami odpowiedzialnoĞü za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy – personalnie
odpowiada za to Kierownik Budowy.
• Zapisy w dzienniku budowy musza byü dokonywane na bieĪąco i dotyczyü przebiegu robót, stanu
bezpieczeĔstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
• KaĪdy zapis w dzienniku budowy musi byü opatrzony datą jego dokonania i podpisem osoby, która go
dokonała z podaniem nazwiska oraz stanowiska słuĪbowego. Zapisy muszą byü czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpoĞrednio jeden po drugim, bez przerw.
• Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą byü oznaczone kolejnym numerem
załącznika oraz opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i InĪyniera.
• Do dziennika budowy naleĪy wpisywaü w szczególnoĞci:
− datĊ przekazania Wykonawcy placu budowy,
− datĊ przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
− uzgodnienie przez InĪyniera programu zapewnienia jakoĞci i harmonogramów robót,
− terminy rozpoczĊcia i zakoĔczenia poszczególnych elementów robót,
− przebieg robót, trudnoĞci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
− uwagi i polecenia InĪyniera,
− daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyny,
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu oraz odbiorów czĊĞciowych i
koĔcowych,
− wyjaĞnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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stan pogody i temperaturĊ powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
− zgodnoĞü rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
− dane dotyczące czynnoĞci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
− dane dotyczące jakoĞci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badaĔ z
podaniem kto je przeprowadził,
− inne istotne informacje o przebiegu robót.
• Propozycje, uwagi i wyjaĞnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą byü przedłoĪone
InĪynierowi w celu ustosunkowania siĊ do nich.
• Decyzje InĪyniera wpisane do dziennika budowy muszą byü podpisane przez WykonawcĊ z zaznaczeniem
ich przyjĊcia lub zajĊciem stanowiska.
• Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje InĪyniera do ustosunkowania siĊ. Projektant nie jest
jednak stroną umowy i nie ma uprawnieĔ do wydawania poleceĔ Wykonawcy robót.
−

6.8.2Obmiar.
• ZałoĪono, Īe na przedmiotowe zadanie bĊdzie prowadzona ksiĊga obmiaru.
• W zaleĪnoĞci od sposobu rozliczenia budowy obmiar moĪe słuĪyü róĪnym celom –do rozliczeĔ
asortymentu robót wg cen jednostkowych miĊdzy Zamawiającym a Wykonawcą (rozliczenie
kosztorysowe) bądĨ do oszacowania kosztów na własne potrzeby przez Zamawiającego/ WykonawcĊ –
przy rozliczeniu budowy ryczałtowym.
• KsiĊga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postĊpu kaĪdego z elementów
robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza siĊ w jednostkach przyjĊtych w kosztorysie ofertowym
/przedmiarze i wpisuje do ksiĊgi obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.
• Dzienniki laboratoryjne, deklaracje producenta materiałów, orzeczenia o jakoĞci materiałów, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaĔ Wykonawcy i Zamawiającego powinny byü gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny byü one udostĊpnione
na kaĪde Īyczenie Zamawiającego.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.
Oprócz dokumentów wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentów budowy zalicza siĊ równieĪ :
− pozwolenie na realizacjĊ zadania budowlanego,
− protokoły przekazania placu budowy,
− umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
− protokoły odbioru robót,
− protokoły z narad i ustaleĔ,
− korespondencjĊ na budowie.
− inne
6.8.5.

Przechowywanie dokumentów budowy.

• Dokumenty budowy muszą byü przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przed zniszczeniem, zawsze dostĊpne dla InĪyniera i przedstawiane do wglądu na
Īyczenie Zamawiającego.
• ZaginiĊcie któregokolwiek z dokumentów budowy pociąga za sobą koniecznoĞü natychmiastowego
odtworzenia go w formie przewidzianej prawem.
7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót.
• Obmiar robót musi okreĞlaü faktyczny zakres wykonywanych robót podczas, gdy przedmiar robót
wykonywany jest w oparciu o plan sytuacyjny i profile poprzeczne i podłuĪne. Obmiar przeprowadza siĊ w
jednostkach ogólnie przyjĊtych okreĞlonych w szczegółowych ST.
• JeĪeli Zamawiający bĊdzie wymagał wykonanie obmiaru robót Wykonawca wykona je, po pisemnym
powiadomieniu InĪyniera o zakresie i terminie obmiaru. O planowanym obmiarze robót Wykonawca musi
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•

•
•
•

•

powiadomiü InĪyniera co najmniej 3 dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru muszą byü wtedy
wpisane do ksiĊgi obmiaru i zatwierdzone przez InĪyniera. InĪynier winien byü obecny przy dokonywaniu
obmiaru.
JeĪeli InĪynier uzna, Īe pomiary zostały wykonane niedbale, iloĞci wydają siĊ znacznie zawyĪone albo
Wykonawca nie zgłosi InĪynierowi dokonania obmiaru, moĪe nakazaü wykonanie ponownego obmiaru.
Wykonawca ma prawo Īądaü dodatkowego wykonania obmiaru jeĞli nie zgadza siĊ z zakwestionowa-nymi
przez InĪyniera iloĞciami.
Ewentualne obmiary naleĪy przeprowadzaü przed czĊĞciowym lub koĔcowym odbiorem robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza siĊ w czasie ich wykonywania natomiast ulegających zakryciu
przeprowadza siĊ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objĊtoĞci muszą byü uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiĊgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą byü dołączone do ksiĊgi
obmiaru w formie oddzielnego załącznika, którego wzór powinien byü uzgodniony z InĪynierem.
PowyĪsze zasady wykonania obmiaru obowiązuje jeĞli Zamawiający w dokumentach nadrzĊdnych do ST
nie okreĞli innych zasad.

7.2. Zasady okreĞlania iloĞci robót i materiałów ( w przypadku wykonania obmiaru).
• IloĞci wszelkich materiałów lub robót naleĪy mierzyü w jednostkach okreĞlonych w dokumentacji
projektowej i/lub ST (m2, m3, m, szt., itp.).
• Przedmiarową iloĞü robót zaokrągla siĊ z dokładnoĞci do pełnych jednostek natomiast obmiarową do
dwóch miejsc po przecinku, chyba Īe ustalono inaczej z Zamawiającym,
• O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie okreĞlono inaczej, wszystkie pomiary
długoĞci naleĪy wykonywaü w poziomie wzdłuĪ linii osiowej.
• Wszystkie elementy robót okreĞlone w metrach mierzy siĊ równolegle do podstawy.
3
• JeĞli ST dla danych robót nie wymagają inaczej, objĊtoĞci naleĪy obliczaü w m jako iloczyn długoĞci i
Ğredniej powierzchni przekroju.
• Nawierzchnie z kostki kamiennej, betonowej oraz mieszanek mineralno-bitumicznych i asfaltów lanych
oblicza siĊ w metrach kwadratowych
• Przedmiaru/obmiaru koryta, warstw odsączających i podbudowy dokonuje siĊ w metrach kwadratowych
przyjmując długoĞü odcinka po osi drogi lub chodnika, szerokoĞü po prostej prostopadłej do osi drogi z
uwzglĊdnieniem poszerzeĔ na łukach i na skrzyĪowaniach.
• W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie/nasypie, przekopie lub ukopie jest niemoĪliwy do
przeprowadzenia, iloĞü gruntu naleĪy obmierzaü w stanie spulchnionym na odkładzie lub na Ğrodkach
transportowych z uwzglĊdnieniem współczynnika spulchnienia
• ObjĊtoĞci przekopów drogowych oraz innych przekopów lub wykopów stałych, dla których przewidziano w
projekcie umocnienie skarp, naleĪy obliczaü według przekrojów poprzecznych przed umocnieniem skarp.
• ObjĊtoĞü ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopów tymczasowych naleĪy obliczaü jako róĪnicĊ miĊdzy
objĊtoĞcią wykonanego wykopu a objĊtoĞcią urządzenia lub obiektów wybudowanych w wykopie do
poziomu terenu.
• ObjĊtoĞü wykopów dla zbiorników (obiektów) okrągłych o Ğrednicy wiĊkszej od 300 cm obmiarowuje siĊ
przy załoĪeniu iĪ dno wykopu ma kształt takĪe okrągły, natomiast o Ğr. mniejszej od 300 cm jako
kwadratowy lub prostokątny .
• IloĞci, które mają byü obmierzone wagowo powinny byü waĪone w megagramach lub kilogramach
(zgodnie z wymaganiami ST).
• IloĞü lepiszczy bitumicznych jest okreĞlana w metrach kwadratowych.
• W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy w rolkach
lub belach, siatka ogrodzeniowa itp., dla których w deklaracji producenta podano ich wymiary lub masĊ,
dane te mogą stanowiü podstawĊ obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą byü losowo
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastĊpuje wtedy na podstawie tolerancji okreĞlonych przez
producenta ( o ile takich tolerancji nie okreĞlono w ST lub aktualnych normach).
7.3. Urządzenia i sprzĊt pomiarowy.
• Wszystkie urządzenia i sprzĊt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót muszą byü zaakceptowane
przez InĪyniera. Powinny one byü dostarczone przez WykonawcĊ.
• JeĪeli wymagają badaĔ atestujących, to Wykonawca powinien posiadaü aktualne Ğwiadectwa legalizacji.
W czasie całego okresu trwania robót muszą byü utrzymywane przez WykonawcĊ w dobrym stanie
technicznym ( właĞciwe przechowywanie, obsługa, niedostĊpnoĞü dla osób niepowołanych).
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7.4. Wagi i zasady waĪenia.
• JeĪeli stosowana metoda obmiaru (w przypadku jego wykonania wymaga waĪenia, Wykonawca powinien
zapewniü dostĊp do wag odpowiednie iloĞci i miejscach zaakceptowanych przez InĪyniera. Wagi powinny
posiadaü waĪne Ğwiadectwa legalizacji.
• Wykonawca moĪe uĪywaü publicznych urządzeĔ wagowych pod warunkiem, Īe były one atestowane i
posiadają waĪne Ğwiadectwa legalizacji.
8. Odbiór robót.
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
• W zaleĪnoĞci od ustaleĔ odpowiednich ST roboty podlegają nastĊpującym etapom odbioru, dokonywanym
przez InĪyniera przy udziale Wykonawcy:
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
− odbiór czĊĞciowy,
− odbiór ostateczny,
− odbiór pogwarancyjny.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
• Polega na on finalnej ocenie iloĞci i jakoĞci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji
ulegną zakryciu. Odbiór ten musi byü dokonany w czasie umoĪliwiającym wykonanie odpowiednich korekt
i poprawek bez hamowania ogólnego postĊpu robót. Odbioru tych robót dokonuje InĪynier.
• GotowoĞü danej czĊĞci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem InĪyniera.
• Odbiór powinien by przeprowadzony niezwłocznie, nie póĨniej jednak niĪ w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InĪyniera.
• JakoĞü i iloĞü robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia InĪynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badaĔ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w
konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
• W przypadku stwierdzenia odchyleĔ od przyjĊtych wymagaĔ i innych wczeĞniejszych ustaleĔ InĪynier
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych
przypadkach InĪynier podejmuje decyzjĊ o dokonaniu potrąceĔ. Sposób oraz tolerancje dokonania
potraceĔ ustala Zamawiający na etapie przetargu bądĨ w trakcie realizacji budowy, w porozumieniu z
InĪynierem Budowy.
• Przy ocenie odchyleĔ i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych InĪynier równieĪ
uwzglĊdnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej czĊĞci robót.
8.3. Odbiór czĊĞciowy.
• Polega on na ocenie iloĞci i jakoĞci wykonanych czĊĞci robót wraz z ustaleniem naleĪnego
wynagrodzenia. Odbioru czĊĞciowego robót dokonuje siĊ wg zasad obowiązujących przy dokonywaniu
odbioru ostatecznego.
8.4. Odbiór ostateczny.
• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloĞci,
jakoĞci i wartoĞci.
• Całkowite zakoĔczenie robót oraz gotowoĞü do odbioru ostatecznego powinny byü stwierdzone przez
WykonawcĊ wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
InĪyniera.
• Odbiór ostateczny nastĊpuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia
przez InĪyniera zakoĔczenia robót i kompletnoĞci oraz prawidłowoĞci operatu kolaudacyjnego.
• Odbioru ostatecznego robót dokonuje w obecnoĞci InĪyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny iloĞciowej i jakoĞciowej na podstawie
przedłoĪonych dokumentów, wyników badaĔ i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodnoĞci wykonania robót
z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapoznaje siĊ z realizacją ustaleĔ przyjĊtych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulĊgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót
uzupełniających i poprawkowych.
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• W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających w warstwie Ğcieralnej
lub robotach wykoĔczeniowych komisja przerywa swoje czynnoĞci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.
• W przypadku stwierdzenia przez komisjĊ, Īe jakoĞü robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to wiĊkszego wpływu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeĔstwo ruchu, komisja dokonuje potrąceĔ i ustala o ile zmniejsza
siĊ wartoĞü wykonanych robót w stosunku do wartoĞci przyjĊtej w dokumentach kontraktowych.
• Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie nastĊpuje na podstawie szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada
InĪynierowi.
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
• Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotowaü nastĊpujące dokumenty (w formie operatu
kolaudacyjnego lub w innej ustalonej przez Zamawiającego):
− dokumentacja projektowa z naniesionymi istotnymi zmianami,
− Specyfikacje Techniczne (STWiORB) – jeĪeli bĊdzie tego wymagał Zamawiający,
− uwagi i zalecenia InĪyniera, zwłaszcza dotyczące odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i
udokumentowanie wykonania zaleceĔ,
− recepty i ustalenia technologiczne, dokumentacja powykonawcza
− dzienniki budowy
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badaĔ i oznaczeĔ laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ ,
− deklaracje producentów wbudowanych materiałów,
− opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badaĔ i pomiarów załączonych
do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ,
− sprawozdanie techniczne jeĞli jest wymagane,
− dokumentacja inwentaryzacyjna (chyba, Īe Zamawiający zaĪąda przedłoĪenia przed rozpoczĊciem
robót)
− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
• Sprawozdanie techniczne powinno zawieraü:
− zakres i lokalizacjĊ wykonanych robót,
− wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiającego,
− uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
− datĊ rozpoczĊcia i zakoĔczenia robót.
• Po zapoznaniu siĊ ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedłoĪonymi przez WykonawcĊ
oraz po dokonaniu oglĊdzin wykonanych robót komisja odbierająca roboty sporządza protokół odbioru
ostatecznego robót według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Protokół ten jest podstawowym
dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru ostatecznego robót (w przypadku kontraktu –
ĝwiadectwo PrzejĊcia Robót)
• W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglĊdem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin ostatecznego
odbioru robót.
• Wszystkie zarządzone przez komisjĊ roboty poprawkowe lub uzupełniające muszą byü zestawione
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
• Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja.
8.6. Odbiór pogwarancyjny :
• Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót, które wykonano w związku z koniecznoĞcią usuniĊcia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad, które powstały w okresie gwarancyjnym.
• Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglĊdnieniem zasad
odbioru ostatecznego.
• Okres gwarancji powinien byü podany w umowie.
9. Rozliczenie robót towarzyszących i tymczasowych oraz podstawa płatnoĞci.
9.1 Roboty towarzyszące i tymczasowe
DefinicjĊ robót towarzyszących i tymczasowych podano w pkt. 1.3
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9.2. Ustalenia ogólne.
9.2.1 Co obejmuje cena.
• Podstawą płatnoĞci moĪe byü cena jednostkowa (za jednostkĊ obmiarową) skalkulowaną przez
WykonawcĊ dla danej pozycji Ğlepego kosztorysu (przedmiaru robót scalonych)
• Cena jednostkowa musi uwzglĊdniaü wszystkie czynnoĞci związane z wykonaniem elementu budowli
zgodnie z dokumentacją projektową, ST, umową i przedmiarem robót.
Cena jednostkowa obejmuje:
− robociznĊ bezpoĞrednią,
− wartoĞü zuĪytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, dostawy, pozyskania
− wartoĞü pracy sprzĊtu ( kaĪdorazowo: dowóz, wywóz, przewóz, wyładunek na terenie budowy i poza nim)
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzĊtu na plac budowy i z powrotem, montaĪ i demontaĪ
na stanowisku pracy ),
− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą byü
poniesione w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,
− koszty poĞrednie, w skład, których wchodzą:
• Koszty własne: płace personelu, kierownictwa budowy, pracowników nadzoru; wszelkie ubezpieczenia,
koszty za zniszczenia; urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzeniu energii i wody,
budowy dróg dojazdowych, itp. ), koszty oznakowania robót, wydatki związane z BHP i PpoĪ., koszt usług
obcych na rzecz budowy, opłaty za dzierĪawĊ zaplecz budowy, placów i bocznic, koszt ekspertyz
dotyczących wykonanych robót oraz koszty zarządu przedsiĊbiorstwa Wykonawcy, amortyzacja, koszty
przeglądów sprzĊtu, napraw i konserwacji i inne
• Koszty związane z umową - Koszt dostosowania siĊ do wymagaĔ warunków umowy i wymagaĔ
ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 a nie wyszczególnione w kosztorysie Ğlepym.
• Koszty związane z robotami, koszty robót przygotowawczych (np. inwentaryzacja, niwelacja,
zabezpieczenie drzew, utrzymanie czystoĞci nawierzchni dróg na wyjazdach z placu budowy), koszty
odwodnienia (pompowanie, drenaĪe tymczasowe itp.), szalunków, koszty składowania na wysypie
materiałów z rozbiórki i robót ziemnych, koszty geodezyjne (inne niĪ wytyczenie punktów głównych i
reperów oraz wykonania dokumentacji powykonawczej), budowa objazdów i przejazdów innych niĪ
przewiduje siĊ w projekcie organizacji ruchu tymczasowego (zakres robót opisano pkt 9.2.2), koszty
opracowaĔ przedwykonawczych (np. PZJ, ochrona znaków geodezyjnych) i powykonawczych (np.
dokumentacja powykonawcza inna niĪ wymieniona w ST 01.01.01), koszty poniesione na pomiary i
badania, aktualizacja, uzgodnienie i wdroĪenie organizacji ruchu docelowego ( w trakcie trwania budowy
lub przed jej rozpoczĊciem) oraz inne.
Cena jednostkowa zaproponowana przez WykonawcĊ w kosztorysie ofertowym za dany element budowli jest
ostateczna i wyklucza moĪliwoĞü Īądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objĊtych daną pozycją
kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umowy.
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, tj. takich których nie moĪna było przewidzieü w trakcie
wykonania projektu, specyfikacje techniczne oraz dokumentacja rozliczeniowa winna byü wykonana wg
odrĊbnej umowy, chyba, Īe umowa przewiduje sposób rozliczenia robót dodatkowych.
Dodatkowe specyfikacje techniczne bądĨ dokumentacjĊ projektową winien wykonaü Projektant za dodatkową
odpłatnoĞcią.
W/w dokumenty mogą byü sporządzone przez WykonawcĊ w porozumieniu z InĪynierem Budowy i po
uzyskaniu akceptacji rozwiązaĔ przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentacji ponosi Zamawiający.
9.2.2 Budowa, utrzymanie i likwidacja objazdów lub/i przejazdów obejmuje:
−
−
−

ustawienie tymczasowego oznakowania i oĞwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeĔstwa ruchu
konstrukcjĊ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawĊĪników, barier, oznakowaĔ i drenaĪu,
tymczasową przebudowĊ urządzeĔ obcych.
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−
−
−
−

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniĊcie tymczasowych oznakowaĔ pionowych,
poziomych, barier i Ğwiateł – nie dotyczy oznakowania przedmiarowanego
utrzymanie płynnoĞci ruchu publicznego.
usuniĊcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

JeĪeli Zamawiający nie zadecyduje inaczej, to Wykonawca jest odpowiedzialny za:
−
−
−
−
−
−

opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu tymczasowego jeĞli takiego nie ma
wdroĪenie, utrzymanie organizacji ruchu wg dokumentacji projektowej
przeprowadzenie robót w sposób połówkowy
aktualizacja projektu przez cały okres trwania budowy i uzgodnienie projektu w właĞciwymi
jednostkami
powiadamianie właĞciwych jednostek o zmianach organizacji ruchu
wdroĪenie postanowieĔ ST 00.00.00 dotyczące organizacji ruchu tymczasowego.

ZałoĪono Īe czynnoĞci i materiały związane z organizacją ruchu na czas trwania budowy stanowią
koszty ryczałtowe i winny byü uwzglĊdnione przez Zamawiającego jako osobna pozycja cenowa.
Wymagania dla oznakowania pionowego i poziomego dla organizacji ruchu docelowego opisano w ST D07.01.01 oraz D-07.02.01. W przypadku organizacji ruchu tymczasowego oznakowanie powinno spełniaü
wymagania ST D-07.02.01 z wyłączeniem cech właĞciwych dla nowego oznakowania tj. generacji folii,
gruboĞci ocynku, wielkoĞci tarcz.
Oznakowanie musi byü czytelne, posiadaü minimalny stopieĔ zuĪycia (nie dopuszcza siĊ zastosowania
oznakowania pogiĊtego i połamanego, z ostrymi lub naderwanymi krawĊdziami), nie prowizoryczne
mocowania do słupków oraz stabilne fundamenty (obciąĪenie stojaków z workami z piaskiem tylko w
miejscach sporadycznego ruchu pieszego i samochodowego)
Za szkody powstałe z przyczyn związanych z niewłaĞciwym montaĪem oznakowania (bez ingerencji osób
trzecich) odpowiada Wykonawca
Na etapie postĊpowania przetargowego Zamawiający moĪe zmieniü kryterium zakwalifikowania
wymienionych powyĪej kosztów i zaĪądaü odrĊbnej wyceny jednostkowej bądĨ moĪe zadecydowaü o
niekwalifikowaniu kosztów do kosztów robót budowlanych.
9.3. Zakres wyznaczenia i/lub odtworzenia trasy w terenie oraz zabezpieczenia i odtworzenia punktu
osnowy geodezyjnej.
Zakres robót przypadający na wyznaczenie i /lub odtworzenie 1 km trasy w terenie obejmuje:
wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokoĞciowych (reperów)
uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoĞciowych,
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
wyznaczenie urządzeĔ infrastruktury drogowej i urządzeĔ podziemnych
wykonanie pomiarów bieĪących w miarĊ postĊpu robot, zgodnie z Dokumentacją Projektową.
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
− opracowanie szkiców z pomiarów,
− zabezpieczenie i odtworzenie punktów osnowy geodezyjnej,
− wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (w tym aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencji),
zrealizowanej inwestycji opisanej w niniejszej ST- dotyczy wszystkich branĪ.
−
−
−
−
−
−
−

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
•

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 21.11.2003 r.(Jednolity tekst
Dz.U.03.207.2016 z póĨn zm).

•

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowaĔ geodezyjno – kartograficznych oraz czynnoĞci geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.(Dz.U.95.25.133)

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaĪu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeĔstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz.U.02.108.953)

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeĔstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia.(Dz.U.03.120.1126)
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•

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz.U.04.92.881)

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoĞci wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym(Dz.U.04.198.2041)

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaĪnionych do ich wydawania.(Dz.U.04.237.2375)

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaĪnionych do ich wydawania(.Dz.U.04.249.2497)

•

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne .Jednolity tekst: (Dz.U.00.100.1086)

•

Rozporządzenie Ministra Spraw WewnĊtrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w sprawie okreĞlenia rodzajów materiałów
stanowiących paĔstwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz
udostĊpniania zasobu- (Dz.U.99.49.493)

•

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej- (Dz.U.01.38.455)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.(dział dziesiąty dot. BHP)Jednolity tekst: (Dz.U.98.21.94 )

•

•

Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony ĝrodowiska z dnia 10.02.1977 r. w
sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)
Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpoĪarowej. Jednolity tekst (Dz.U.02.147.1229)

•

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym.(Dz.U.00.122.1321)

•

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. Jednolity tekst (Dz.U.04.204.2086)

•

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.(Dz.U.03.162.1568)

•
•

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodnoĞci. Jednolity tekst Dz.U.04.204.2087
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. Nr 01.62.628)

•

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieĔ publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 )

•

Ustawa

•

z

dnia

27

kwietnia

2001

r.

–

Prawo

ochrony

Ğrodowiska

(Dz.

U.

Nr

62,

poz.

627

z póĪn zm. )
•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemów oceny zgodnoĞci wyrobów budowlanych

•

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzeĞnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeĔstwa i

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy podczas wykonywania

oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U. Nr 209, poz. 1779 )
higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )
robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )
•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeĔstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126 )

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 wrzeĞnia 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uĪytkowego ( Dz. U.
Nr 202, poz. 2072 )

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 )

•

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.- zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy,
montaĪu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia ( Dz.
U. Nr 198, poz. 2042 )

10.1 Instrukcje i akty związane z obsługą geodezyjną
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.
3. Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. WysokoĞciowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoĞciowe, GUGiK-1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1
8. Prawo geodezyjne i kartograficzne - ustawa z dnia 17.05.1989. Jednolity tekst Dz.U.05.240.2027
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10.2 Normy
Normy podano w przepisach związanych w specyfikacjach szczegółowych .
Uwaga: PowyĪsze akty prawne mogą byü nieaktualne. Mając na myĞli słowo „Ustawy” naleĪy je łączyü odpowiednimi aktami
wykonawczymi dotyczącymi wykonania i odbioru robót budowlanych
Z uwagi na znaczną iloĞü zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w prawodawstwie wszystkie roboty naleĪy prowadziü zgodnie z
normami i przepisami prawnymi obowiązującymi w momencie wykonywania robót budowlanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-01.02.04

• Rozbiórka elementów dróg.
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1. WSTĉP
Ilekroü w tekĞcie bĊdzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądĨ o szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) bądĨ o ogólnej specyfikacji technicznej (OST) naleĪy przez to rozumieü specyfikacje
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
wymienionych w pkt 1.3 związanych z projektu zagospodarowania terenu gminnego przy ul.
Ciasnej w Ząbkowicach ĝląskich.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objĊtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych i
demontaĪowych:
Tabela 1.
Lp

Rozbiórka

1

−

2

−

3

−

4

−

Nawierzchni betonowych z płytek 35x35,
betonowych wylewanych (place, dojĞcia do
budynków oraz schody)
KrawĊĪnika betonowego i obrzeĪa

Fundamentów z cegły poniĪej poziomu
terenu (pozostałoĞci po elementach małej
architektury - piaskownice)
Murku betonowego

Uwagi
Gruz betonowy naleĪy wywieĨü na składowisko i ponieĞü opłaty za
składowanie lub utylizacjĊ

Gruz betonowy naleĪy wywieĨü na składowisko i ponieĞü opłaty za
składowanie lub utylizacjĊ
Gruz ceglany naleĪy wywieĨü na składowisko i ponieĞü opłaty za składowanie
lub utylizacjĊ
Gruz betonowy naleĪy wywieĨü na składowisko i ponieĞü opłaty za
składowanie lub utylizacjĊ

Niniejsza specyfikacja dotyczy rozbiórek elementów drogowych oraz małej architektury.
W przypadku rozbiórek elementów lub obiektów nie wymienionych w przedmiarze lub specyfikacji sposób
postĊpowania z materiałem jest analogiczny jak z pozostałymi materiałami.
1.4 OkreĞlenia podstawowe.
Stosowane okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Materiał do zasypania ew. rowów i dołów po rozbiórkach ( np. piasek, grunt wg wymagaĔ specyfikacji
dotyczącej robót ziemnych). Materiał w zaleĪnoĞci od rodzaju winien spełniaü wymagania PN-EN
13242:2004, PN-S-02205:1998 lub innych wynikających z tych norm
3. SPRZĉT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 SprzĊt do rozbiórki
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów betonowych oraz ceglanych moĪe byü
wykorzystany sprzĊt podany poniĪej, lub inny zaakceptowany przez InĪyniera:
• Spycharki, zgarniarki jeĪeli ich wykorzystanie umoĪliwiają warunki terenowe;
• ładowarki, koparki z właĞciwym osprzĊtem; wózki widłowe do przewoĪenia materiału
• samochody ciĊĪarowe;
• zrywarki;
• młoty pneumatyczne i sprĊĪarki;
• frezarki
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•
•
•
•
•

piły mechaniczne;
płyty, „stopy” do zagĊszczenia
narzĊdzia: typu łopaty , taczki, grabie, szpadle;
zawiesia, widły do przewoĪenia palet, łomy;
Inny jeĞli wykonawca uzna, Īe jest niezbĊdny.

2. TRANSPORT.
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4
4.2 Transport materiałów i gruzu z rozbiórki
a) Materiał i gruz z rozbiórki moĪna przewoziü dowolnym Ğrodkiem transportu. NaleĪy zabezpieczyü
przewoĪone materiały przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materiału sypkiego) oraz
odpowiednio zabezpieczyü i oznakowaü elementy ponadgabarytowe lub wystające poza burtĊ
samochodu.
b) W zaleĪnoĞci od technologii prowadzonych robót i organizacji pracy na budowie materiały
rozbiórkowe mogą byü najpierw składowane na odkładzie w celu segregacji (na terenie budowy lub
poza nim) a potem wywoĪone na składowiska (lub inne miejsce wskazane przez InĪyniera) bądĨ
bezpoĞrednio mogą byü wywoĪone na składowiska. W punkcie 9 załoĪono, Īe zakres rozbiórek
elementów dróg i obiektów ujmują: załadunek, wywóz i wyładunek na składowisku/wysypisku. ZałoĪono,
Īe koszt składowania i/lub utylizacji materiałów z rozbiórki (1t, 1m3, 1szt lub 1kpl) na
składowisku odpadów nie jest czĊĞcią rozbiórki danego elementu / asortymentu robót i podlega
jednostkowej wycenie.
Uwaga. PowyĪsze załoĪenie dotyczy robót branĪy drogowej. W specyfikacjach innych branĪ koszt
składowania moĪe byü ujĊty w rozliczeniu roboty podstawowej lub w odrĊbnej pozycji przedmiarowej.
c) Miejsce odkładu na terenie budowy lub poza nim wybiera Wykonawca. W przypadku koniecznoĞci
oszacowania iloĞci materiału rozbiórkowego (np. zdawanego Zamawiającemu) lub znacznych iloĞci
materiału, Wykonawca wskaĪe miejsce odkładu w porozumieniu (akceptacji) z InĪynierem Budowy.
Materiał przeznaczony do ponownego wbudowania naleĪy przewieĨü na zaplecze budowy lub ułoĪyü
w obrĊbie rozbiórki w miejscu nie kolidującym z prowadzonymi robotami i niezagraĪającym osobom
trzecim.
d) Ostatecznie materiały z rozbiórki naleĪy wywieĨü z odkładu poza teren budowy w miejsce wybrane
przez WykonawcĊ (składowiska odpadów - wysypiska).
ZałoĪono, Īe:
• Wywóz elementów stalowych, Īeliwnych, z metali kolorowych innych:
**** włazy Īeliwne, pokrywy stalowe studni i studzienek, skrzynki i inne z demontaĪu sieci w drodze
złoĪone w magazynie właĞciciela (dysponenta) sieci bądĨ właĞciciela (zarządcy) materiału.
**** elementy stalowe (np. trzepaki, stojaki) – montowane przez osoby prywatne – przekazane
właĞcicielowi prywatnemu. W przypadku gdy właĞciciel do którego naleĪą zdemontowane w/w
elementy (materiały) zrezygnuje bądĨ ich nie przyjmie, to o dalszym postĊpowaniu z
elementami rozbiórkowymi zadecyduje InĪynier Budowy.
W tym przypadku Wykonawca musi załoĪyü Īe moĪe staü siĊ właĞcicielem zdemontowanych i
niechcianych elementów (materiałów) i to on bĊdzie odpowiedzialny za wywóz na składowisko
odpadów przez siebie wybrane i poniesienie opłat z tytułu utylizacji i/lub składowania
• Materiał rozbiórkowy tj. ogrodzenie panelowe montowane przez osoby prywatne – przekazane
waĞcicielowi prywatnemu. W przypadku gdy właĞciciel do którego naleĪą zdemontowane w/w
elementy (materiały) zrezygnuje bądĨ ich nie przyjmie, to o dalszym postĊpowaniu z elementami
rozbiórkowymi zadecyduje InĪynier Budowy.
• Materiał rozbiórkowy tj. gruz betonowy, kruszywa z podbudów, grunt z robót ziemnych,
krawĊĪniki i inny nie wymieniony powyĪej – wywóz na miejsce (składowisko) wskazane przez
WykonawcĊ i poniesienie kosztów składowania i/lub utylizacji,
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e) W przypadku gdy InĪynier Budowy stwierdzi, Īe niektóre materiały (po przesortowaniu: krawĊĪnik
betonowy, płytki, itp) mogą zostaü ponownie uĪyte np. przy innych inwestycjach Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest przewieĞü je na miejsce wskazane przez InĪyniera lecz nie dalej niĪ
na odległoĞü w, której znajduje siĊ składowisko odpadów wskazane przez WykonawcĊ.
Sposób rozliczenia za dodatkowe kilometry Zamawiający ustali indywidualnie z Wykonawcą.
Dopuszcza siĊ wykorzystanie materiałów mineralnych porozbiórkowych (za zgodą InĪyniera
Budowy) do robót polegających na przełoĪeniu nawierzchni w celu nawiązania do nowo
projektowanej lub do wbudowania w nasyp lub podbudowĊ pod warunkiem Īe materiał ten bĊdzie
nie przemoczony, niezanieczyszczony organicznie i zachowa parametry zagĊszczenia i/lub
noĞnoĞci.
f) Na czas trwania budowy naleĪy zdemontowaü skrzynki zaworów sieci, przewieĨü je na teren
zaplecza budowy oraz odpowiednio zabezpieczyü zawory przed uszkodzeniem podczas
wykonywania robót.
5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
• Do robót rozbiórkowych moĪna przystąpiü po uzyskaniu i uprawomocnieniu siĊ decyzji – pozwolenia
na budowĊ bądĨ zgłoszenia w ustawowym terminie daty rozpoczĊcia prac, wraz z deklaracjami
kierownika budowy i inspektora nadzoru,
• W trakcie robót moĪe siĊ okazaü konieczny demontaĪ lub przesuniĊcie elementów które utrudniają
bądĨ uniemoĪliwiają bezpoĞrednie wykonanie robót. Roboty te stanowią prace towarzyszące i
tymczasowe i nie podlegają odrĊbnej wycenie.
• Na czas robót naleĪy zdjąü lub zasłoniü tarcze oznakowania pionowego, mogące wprowadzaü w
dezorientacjĊ wĞród uczestników ruchu.
• Podczas prowadzenia robót Wykonawca musi zapewniü bezpieczne dojĞcia i dojazdy do posesji
prywatnych. Oznakowanie za pomocą taĞmy i szpilek (lub palików) powinno byü stosowane wyłącznie
w wyjątkowych sytuacjach jako tymczasowe, głównie w miejscach gdzie ruch pieszy jest sporadyczny
lub nie wystĊpuje w ogóle.
5.2 Wykonanie robót rozbiórkowych – wymagania ogólne
Roboty rozbiórkowe elementów objĊtych niniejszą specyfikacją obejmują usuniĊcie z terenu budowy
wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych
przez InĪyniera.
Brak dokumentacji inwentaryzacyjnej bądĨ rozbiórkowej nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia
inwentaryzacji (elementów dróg lub obiektów) we własnym zakresie, zwłaszcza w miejscach powiązaĔ
nawierzchni istniejącej z nowoprojektowaną
Uwaga. NiezaleĪnie od tego na jakiej podstawie bĊdą prowadzone roboty ( czy w oparciu o projekt
budowlany czy teĪ o projekt wykonawczy), zaleca siĊ przeprowadzenie inwentaryzacji na etapie
postĊpowania przetargowego, w celu trafnego i właĞciwego oszacowania oferty na wykonanie robót
rozbiórkowych.
Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana jest obecnoĞü InĪyniera Budowy oraz właĞciciela /uĪytkownika
posesji jeĞli rozbiórka jego dotyczy.
Uzgodniony zakres rozbiórek /demontaĪy winien byü protokolarnie spisany
Roboty rozbiórkowe moĪna wykonywaü mechanicznie lub rĊcznie zaleĪnie od zasiĊgu i wielkoĞci robót
oraz wskazaĔ InĪyniera Budowy, przy czym naleĪy zachowaü przepisy BHP
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg i obiektów znajdujące siĊ w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacją projektową bĊdą wykonane wykopy drogowe, powinny byü tymczasowo zabezpieczone. W
szczególnoĞci naleĪy zapobiec gromadzeniu siĊ w nich wody opadowej. W razie potrzeby naleĪy wodĊ
odpompowywaü ew. załoĪyü tymczasowe odwodnienie uzgodnione z InĪynierem Budowy.
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje siĊ wykonania wykopów drogowych naleĪy wypełniü, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagĊĞciü zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w
ST dotyczącej wykonania robót ziemnych i profilowania koryta.
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5.3 Odszkodowanie za zniszczenia powstałe w trakcie robót budowlanych
Wykonawca odpowiada za zniszczenia powstałe podczas prowadzenia rozbiórek i jest zobowiązany
do przeprowadzenia napraw i doprowadzenia zniszczonego elementu / obiektu do stanu nie gorszego niĪ
przed zniszczeniem.
5.4 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiórki.
Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien byü wygrodzony.
Wymaga to zastosowania na ten czas (po przerwaniu robót) ustawienia przestawnego ogrodzenia stalowego
o wysokoĞci do 2,00m i zabezpieczającego teren bezpoĞredniego prowadzenia prac oraz miejsc postoju
ciĊĪkiego sprzĊtu budowlanego przed wchodzeniem osób postronnych. W trakcie dnia, gdy prowadzone
bĊdą prace rozbiórkowe, wystarczające bĊdzie wygrodzenie terenu rozbiórki wraz ze strefami
niebezpiecznymi, placami załadunkowymi i manewrowego oraz tymczasowymi drogami dojazdowymi, za
pomocą oznakowania i barier przestawnych oraz taĞmy ostrzegawczej ( z zastrzeĪeniem pkt-u 5.1) w
kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach, na wysokoĞci ok. 1,00m. Inne formy zabezpieczenia
mogą byü wprowadzone na Īądanie InĪyniera Budowy.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT.
6.1 Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2 Kontrola jakoĞci robót rozbiórkowych
Kontrola jakoĞci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoĞci wykonanych robót rozbiórkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.
ZagĊszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniĊtych elementach nawierzchni, zasypania
rowu powinno spełniaü odpowiednie wymagania okreĞlone w specyfikacjach dotyczącej wykonania koryta i
robót ziemnych.
Na kaĪdym etapie robót rozbiórkowych naleĪy sprawdziü czy przy robotach nie uszkodzono lub zniszczono
obiektów lub elementów naleĪących do osób trzecich .
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa
JednostkĊ obmiarową/przedmiarową robót podano w punkcie 9 w kolumnie 2 dla poszczególnych
elementów (asortymentów robót) podanych w kolumnie 1.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje siĊ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami InĪyniera, jeĪeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące punktu
Ogólne ustalenia dotyczące płatnoĞci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
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Rozbiórka lub demontaĪ asortymentu
robót / elementu
1
•

JEDNOSTKA
2

Zakres rozbiórki lub demontaĪu
jednostki wymienionej w kol. 1
obejmuje:
3

4

-nie dotyczy
metr
szeĞcienny [m3] 1. koszty podane w D-00.00.00 w
pkt. 9

•

Uwagi i załoĪenia

nawierzchnie

Zgodnie z uwagami zawartymi w
tabeli 1.

2. wszelkie czynnoĞci, wymagania
i badania składające siĊ na jej
wykonanie, okreĞlone w WT , w
dokumentacji projektowej,
przedmiarze i specyfikacjach
metr
technicznych w tym
kwadrato
(odpowiednio do asortymentu
wy
robót):
[m2]

• wyznaczenie powierzchni
•
•

krawĊĪniki, Ğcieki

•
•
•
•
•
•
•
metr
bieĪący
[mb]

•

przeznaczonej do rozbiórki, ew.
prace pomiarowe;
oznakowanie i zabezpieczenie
robót;
ciĊcie, rozkucie i zerwanie
nawierzchni;
roboty związane z odkopaniem,
odkuciem elementu
rozbieranego
demontaĪ/ rozbiórka elementu
segregacja i oczyszczenie
materiału (pkt 4.2 ST)
załadunek i wywiezienie i
materiału z rozbiórki wg pkt 4.2
ST);
ew. wyrównanie i zagĊszczenie
podłoĪa z dowiezieniem
materiału zasypowego,
uporządkowanie terenu
rozbiórki;
badania i kontrola wynikające z
ST.

3. wszelkie czynnoĞci i materiały
związane z wykonaniem robót
towarzyszących i tymczasowych
np.: zabezpieczenie i
odwodnienie wykopów,
podwieszenie kabli i rurociągów,
ew. załoĪenie osłon na kable w
miejscach kolizji,
zabezpieczenie zaworów sieci,
dodatkowe pomiary geodezyjno
– inwentaryzacyjne,
przesuniĊcia elementów i
demontaĪe tymczasowe,
regulacja włazów i skrzynek
(pod warunkiem jeĞli nie
stanowią odrĊbnej pozycji
przedmiarowej)

Koszt składowania lub/i utylizacji stanowi odrĊbną cenĊ rozliczeniową.
W przypadku braku w powyĪszej tabeli jednostki materiału lub elementu rozbiórkowego, jednostkĊ naleĪy
przyjąü wg przedmiaru robót.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzeĞnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeĔstwa i
higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )
• Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony ĝrodowiska z dnia 10.02.1977 r. w
sprawie bezpieczeĔstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30),
• Dz. U. Nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D - 02.00.00

• Roboty ziemne: wykopy i nasypy
• Profilowanie i zagĊszczanie podłoĪa
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1. WSTĉP
Ilekroü w tekĞcie bĊdzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) naleĪy przez to rozumieü Specyfikacje
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonywaniem robót wymienionych w pkt 1.3 w ramach projektu zagospodarowania
terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Ząbkowicach ĝląskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 „ Wymagania ogólne”.
1.3. Zakres robót objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem:
¾ wykopów- wykonanie koryt z profilowaniem i zagĊszczeniem podłoĪa pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni oraz w miejscach rozbiórek
¾ formowanie nasypów (analogicznie w tym zasypywanie dołów po rozbiórkach)
¾ odhumusowanie – w przypadku wystĊpowania humusu
¾ zahumusowanie i zakładanie trawników – tylko w przypadku gdy roboty nie zostały opisane w SST
branĪy zieleĔ.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
OkreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi dokumentami i definicjami podanymi w ST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spełniająca warunki statecznoĞci i odwodnienia.
WysokoĞü nasypu lub głĊbokoĞü wykopu - róĪnica rzĊdnej terenu i rzĊdnej robót ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.
Nasyp Ğredni - nasyp, którego wysokoĞü jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop Ğredni - wykop, którego głĊbokoĞü jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.
WskaĨnik zagĊszczenia gruntu - wielkoĞü charakteryzująca stan zagĊszczenia gruntu, okreĞlona wg wzoru:
Is =

ρd
ρds

gdzie:
ρd - gĊstoĞü objĊtoĞciowa szkieletu zagĊszczonego gruntu, (Mg/m3),
ρds - maksymalna gĊstoĞü objĊtoĞciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoĞci optymalnej, zgodnie z PN3
B-04481:1988 słuĪąca do oceny zagĊszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m ).
WskaĨnik róĪnoziarnistoĞci - wielkoĞü charakteryzująca zagĊszczalnoĞü gruntów niespoistych, okreĞlona wg
wzoru:
U=

d60
d10

gdzie:
d60 - Ğrednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - Ğrednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
WskaĨnik odkształcenia gruntu - wielkoĞü charakteryzująca stan zagĊszczenia gruntu, okreĞlona wg wzoru:
I0 =

E2
E1
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gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąĪeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S02205:1998, E2 -moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąĪeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoĪone w obrĊbie pasa robót drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoĪone poza pasem robót drogowych.
PojĊcia związane z ułoĪeniem humusu
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roĞlinna zawierająca co najmniej 2% czĊĞci organicznych
Humusowanie - zespół czynnoĞci przygotowujących powierzchniĊ gruntu do obudowy roĞlinnej, obejmujący
dogĊszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogĊszczeniem.
Moletowanie - proces umoĪliwiający dogĊszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przeprowadzany
np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2.

MATERIAŁY

2.1 Humus
Warstwa humusu powinna byü zdjĊta z przeznaczeniem do póĨniejszego uĪycia przy zakładaniu trawników.
Humus naleĪy zdejmowaü mechanicznie .
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania
robót, nie ma moĪliwoĞci uĪycia sprzĊtu, obszar zieleni istniejącej jest nieznaczny lub wzglĊdnie moĪe
stanowiü zagroĪenie dla bezpieczeĔstwa robót (zmienna gruboĞü warstwy humusu, sąsiedztwo budowli,
ruch pieszych w pobliĪu robót, płytko usytuowane sieci), naleĪy dodatkowo stosowaü rĊczne wykonanie
robót.
ZdjĊty humus naleĪy składowaü w pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny byü przez
WykonawcĊ tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takĪe najeĪdĪaniem
przez pojazdy.
Nie naleĪy zdejmowaü humusu w czasie intensywnych opadów i bezpoĞrednio po nich, aby uniknąü
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
W przypadku, gdy cały humus nie bĊdzie wykorzystany przy inwestycji, to nadmiar stanowi własnoĞü
Wykonawcy ( naleĪy przewidzieü wywóz i utylizacjĊ), chyba Īe Zamawiający ustalił inaczej w dokumentach
umowy.
PrzyjĊto wykonanie obsiewu rĊcznego. Dopuszcza siĊ wykonanie hydroobsiewu.
W przypadku, gdy zdjĊty humus nie bĊdzie spełniał wymagaĔ wegetacyjnych do ponownego ułoĪenia,
Wykonawca zapewni zakup i dostawĊ humusu, przy czym humus powinien mieü :
a) optymalny skład granulometryczny:
- - frakcja ilasta (d < 0,002 mm)
- - frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)
- - frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)
2
b) zawartoĞü fosforu (P2O5) > 20 mg/m ,
2
c) zawartoĞü potasu (K2O)
> 30 mg/m ,
d) kwasowoĞü pH
≥ 5,5.

12 - 18%,
20 - 30%,
45 - 70%,

Do załoĪenia trawników przyjĊto wykonanie obsiewu rĊcznego.
Do załoĪenia trawników wybór gatunków traw naleĪy dostosowaü do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.
Do siewu moĪna wykorzystaü mieszankĊ traw uniwersalną, jednakĪe mając na uwadze koniecznoĞü
póĨniejszej pielĊgnacji (czĊste Ğcinanie) zaleca siĊ zastosowanie mieszanek o wolnym tempie wzrostu.
Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Ząbkowicach ĝląskich
40

D-02.00.00 Roboty ziemne: wykopy i nasypy
Profilowanie i zagĊszczenie podłoĪa.
2.2 Wykopy i korytowanie
Nie przewiduje siĊ wykorzystania gruntu z wykopu do budowy nasypów.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny byü wywiezione przez WykonawcĊ na
składowisko odpadów i z utylizowane. PrzyjĊto Īe wywóz urobku i koszt składowania stanowi odrĊbną cenĊ
jednostkową
2.3. Grunty i materiały do nasypów
Do budowy nasypów naleĪy stosowaü grunt niewysadzinowy o nastĊpujących parametrach :
- wskaĨnik róĪnoziarnistoĞci U  5, gdzie U= d60/ d10
Dopuszcza siĊ zastosowanie wskaĨnika w przedziale od 3 do 5 pod warunkiem, Īe Wykonawca poniesie
odpowiedzialnoĞü i koszty za uzyskanie wymaganego zagĊszczenia i noĞnoĞci gruntu.
Dopuszcza siĊ zastosowanie gruntów antopogenicznych ( posiadające odpowiednie badania lub aprobaty i
przy zachowaniu wymagaĔ n/w normy).
Grunty oraz sposób ich wbudowania muszą spełniaü kryteria podane w poniĪszej normie.
Podział gruntów pod wzglĊdem wysadzinowoĞci wg PN-S-02205:1998
Lp.

Wyszczególnienie
właĞciwoĞci

1

Rodzaj gruntu

2

ZawartoĞü cząstek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02 mm

3
4

KapilarnoĞü
bierna Hkb
WskaĨnik
piaskowy WP

Jednostki

Grupy gruntów
wątpliwe

niewysadzinowe
−
−
−
−
−
−
−

rumosz niegliniasty
Īwir
pospółka
piasek gruby
piasek Ğredni
piasek drobny
ĪuĪel nierozpadowy

−
−
−
−
−

piasek pylasty
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
Īwir gliniasty
pospółka gliniasta

wysadzinowe
mało wysadzinowe
− glina piaszczysta zwiĊzła, glina
zwiĊzła, glina pylasta zwiĊzła
− ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe
− piasek gliniasty
− pył, pył piaszczysty
− glina piaszczysta, glina, glina
pylasta
− ił warwowy

%

m

< 15
<3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

< 1,0

≥ 1,0

> 1,0

> 35

od 25 do 35

< 25

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów (powinny spełniaü wymagania okreĞlone w PN-S02205 :1998 – wyciąg z normy podano niĪej:

Przeznaczenie

Przydatne

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. ĩwiry i pospółki, równieĪ
Na dolne warstwy
gliniaste
nasypów poniĪej
3. Piaski grubo, Ğrednio i
strefy przemarzania
drobnoziarniste, naturalne i
łamane
4. Piaski gliniaste z
domieszką frakcji Īwirowokamienistej (morenowe) o

Przydatne
z zastrzeĪeniami

TreĞü
zastrzeĪenia

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miĊkkie

gdy pory w gruncie skalistym bĊdą wypełnione
gruntem lub materiałem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyły piaszczyste i pyły

gdy bĊdą wbudowane w miejsca suche lub
zabezpieczone od wód gruntowych i
powierzchniowych
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wskaĨniku róĪnoziarnistoĞci
U≥15
5. ĩuĪle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwałów (powyĪej 5
lat)
6. Łupki przywĊgłowe
przepalone
7. Wysiewki kamienne o
zawartoĞci frakcji iłowej
poniĪej 2%

Na górne warstwy
nasypów w strefie
przemarzania

W wykopach i
miejscach
zerowych do
głĊbokoĞci
przemarzania

1. ĩwiry i pospółki
2. Piaski grubo i Ğrednioziarniste
3. Iłołupki przywĊglowe
przepalone zawierające
mniej niĪ 15% ziarn mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadającym pospółkom lub Īwirom

Grunty niewysadzinowe

4. Piaski próchniczne, z
wyjątkiem pylastych piasków
próchnicznych

do nasypów nie wyĪszych niĪ 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o
wL < 35%

w miejscach suchych lub przejĞciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiĊzłe,
gliny zwiĊzłe i gliny pylaste
zwiĊzłe oraz inne grunty o
granicy płynnoĞci wL od 35 do
60%

do nasypów nie wyĪszych niĪ 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartoĞci frakcji iłowej
ponad 2%

gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje siĊ na
głĊbokoĞci wiĊkszej od kapilarnoĞci biernej
gruntu podłoĪa

8. ĩuĪle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

o ograniczonej podatnoĞci na rozpad - łączne
straty masy do 5%

9. Iłołupki przywĊglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie zostaną wypełnione
materiałem drobnoziarnistym

10. Popioły lotne i mieszaniny
popiołowo-ĪuĪlowe

gdy zalegają w miejscach suchych lub są
izolowane od wody

1. ĩwiry i pospółki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyły piaszczyste i pyły
4. Gliny o granicy płynnoĞci
mniejszej niĪ 35%
5. Mieszaniny popiołowoĪuĪlowe z wĊgla kamiennego
6. Wysiewki kamienne gliniaste
o zawartoĞci frakcji iłowej >2%

pod warunkiem ulepszenia tych gruntów
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne
popioły itp.

7. ĩuĪle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy do
1%

8. Piaski drobnoziarniste

o wskaĨniku noĞnoĞci wnoĞ≥10

Grunty wątpliwe i wysadzinowe

gdy są ulepszane spoiwami (cementem,
wapnem, aktywnymi popiołami itp.)

2.4.Pozyskanie gruntu na nasyp
Miejsce pozyskania gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z InĪynierem Budowy.
Nie przewiduje siĊ wykonania ukopu i dokopu na terenie budowy.
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do wykonania robót
Wykonawca przystĊpujący do wykonania robót ziemnych, profilowania podłoĪa, humusowania
powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią korzystania z nastĊpującego sprzĊtu:
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− ładowarek i koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.
− samochody samowyładowcze
− łopaty, kilofy, taczki, sprzĊt brukarski, narzĊdzia i akcesoria ogrodnicze
− inny jeĞli Wykonawca uzna, Īe bĊdzie niezbĊdny
Stosowany sprzĊt nie moĪe spowodowaü niekorzystnego wpływu na właĞciwoĞci gruntu podłoĪa.
Do robót związanych z zakładaniem trawnika naleĪy wykorzystaü narzĊdzia i sprzĊt ogrodniczy.
3.2.1 Dobór sprzĊtu zagĊszczającego
W tablicy poniĪej podano, dla róĪnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzĊtu
zagĊszczającego. SprzĊt do zagĊszczania powinien byü zatwierdzony przez InĪyniera.

Rodzaje gruntu
Rodzaje urządzeĔ
zagĊszczających

niespoiste: piaski, Īwiry,
pospółki
gruboĞü
liczba
warstwy
przejĞü
[m]
n ***

spoiste: pyły gliny, iły
gruboĞü
warstwy
[m]

liczba
przejĞü
n ***

gruboziarniste i kamieniste
gruboĞü
warstwy
[m]

liczba
przejĞü
n ***

Uwagi o
przydatnoĞci
maszyn

Walce statyczne
0,1 do 0,2
4 do 8
0,1 do 0,2
4 do 8
0,2 do 0,3
4 do 8
gładkie *
Walce statyczne
0,2 do 0,3
8 do 12
0,2 do 0,3
8 do 12
okołkowane *
Walce statyczne
0,2 do 0,5
6 do 8
0,2 do 0,4
6 do 10
ogumione *
Walce wibracyjne
0,4 do 0,7
4 do 8
0,2 do 0,4
3 do 4
0,3 do 0,6
3 do 5
gładkie **
Walce wibracyjne
0,3 do 0,6
3 do 6
0,2 do 0,4
6 do 10
0,2 do 0,4
6 do 10
okołkowane **
ZagĊszczarki
0,3 do 0,5
4 do 8
0,2 do 0,5
4 do 8
wibracyjne **
Ubijaki
0,2 do 0,4
2 do 4
0,1 do 0,3
3 do 5
0,2 do 0,4
3 do 4
szybkouderzające
Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg
4 do 10
3 do 6
3 do 6
zrzucane z
2,0 do 8,0
uderzeĔ w
1,0 do 4,0
uderzeĔ w
1,0 do 5,0
uderzeĔ w
wysokoĞci od 5 do
punkt
punkt
punkt
10 m
*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie naleĪy zagĊszczaü warstwy gruboĞci ≥ 15 cm, cieĔsze warstwy naleĪy zagĊszczaü statycznie.
***) WartoĞci orientacyjne, właĞciwe naleĪy ustaliü na odcinku doĞwiadczalnym.
Uwagi: 1) Do zagĊszczania górnych warstw podłoĪa. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów
miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadają siĊ do gruntów nawodnionych.
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce Ğrednie i ciĊĪkie, do gruntów kamienistych - walce bardzo ciĊĪkie.
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów

1)
2)
3)
4)
5)
6)
6)

spoistych w

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów z korytowania i robót ziemnych
Wybór Ğrodków transportowych oraz metod transportu powinien byü dostosowany do rodzaju gruntu
(materiału), jego objĊtoĞci, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległoĞci transportu. WydajnoĞü
Ğrodków transportowych powinna byü ponadto dostosowana do wydajnoĞci sprzĊtu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Ząbkowicach ĝląskich
43

D-02.00.00 Roboty ziemne: wykopy i nasypy
Profilowanie i zagĊszczenie podłoĪa.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpiü do wykonania profilowania koryta i zagĊszczenia podłoĪa
bezpoĞrednio przed rozpoczĊciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WczeĞniejsze
przystąpienie do wykonania profilowania i zagĊszczania podłoĪa, jest moĪliwe wyłącznie za zgodą InĪyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Na wykonanym podłoĪu tzn. wyprofilowanym i zagĊszczonym podłoĪu nie moĪe odbywaü siĊ ruch
budowlany, niezwiązany bezpoĞrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcyjnej.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podłoĪa w planie i profilu powinny byü wczeĞniej
przygotowane. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoĪliwiaü naciągniĊcie sznurków lub linek do
wytyczenia robót w odstĊpach nie wiĊkszych niĪ co 10 metrów.
Rodzaj sprzĊtu, a w szczególnoĞci jego moc naleĪy dostosowaü do rodzaju gruntu, w którym
prowadzone są roboty i do trudnoĞci jego odspojenia.
PowierzchniĊ pod w-stwy konstrukcyjne moĪna wykonywaü rĊcznie, gdy jej szerokoĞü nie pozwala na
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób
wykonania musi byü zaakceptowany przez InĪyniera.
Profilowanie i zagĊszczenie podłoĪa naleĪy wykonaü zgodnie z zasadami okreĞlonymi w pkt 5.3.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawaü w całym
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.
ħródła wody odsłoniĊte przy wykonywaniu wykopów, naleĪy ująü w dreny lub w inny ustalony z InĪynierem
sposób. Wody opadowe i gruntowe naleĪy odprowadziü poza teren pasa robót ziemnych.
W przypadku napływu wód lub zastoju wód Wykonawca zapewni pompowanie wody, ewentualnie wykona
system drenaĪu na czas trwania robót w uzgodnieniu z InĪynierem Budowy.
JeĪeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą
nieprzydatnoĞü, Wykonawca ma obowiązek usuniĊcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi
lub osuszyü grunt Ğrodkami chemicznymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony
Zamawiającego za te czynnoĞci, jak równieĪ za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących urządzeĔ odwadniających musi byü poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.
5.3. Profilowanie i zagĊszczanie podłoĪa
Przed przystąpieniem do profilowania podłoĪe powinno byü oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeĔ.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoĪa naleĪy sprawdziü, czy istniejące rzĊdne terenu umoĪliwiają
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzĊdnych podłoĪa. Zaleca siĊ, aby rzĊdne terenu przed
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyĪsze niĪ projektowane rzĊdne podłoĪa.
JeĪeli powyĪszy warunek nie jest spełniony i wystĊpują zaniĪenia poziomu w podłoĪu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchniü podłoĪe na głĊbokoĞü zaakceptowaną przez InĪyniera,
dowieĨü dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu (jeĪeli pochodzący
z robót ziemnych nie spełnia wymogów), w iloĞci koniecznej do uzyskania wymaganych rzĊdnych
wysokoĞciowych i zagĊĞciü warstwĊ do uzyskania wartoĞci wskaĨnika zagĊszczenia, okreĞlonych w tablicy
niĪej. Koszt dowozu i pozyskania (lub zakupu) dodatkowego materiału naleĪy ująü w cenie jednostkowej
wykonania podłoĪa.
WskaĨnik zagĊszczenia naleĪy okreĞlaü metoda Proctora.
Dla gruntów nieulepszanych spoiwem w wykopie :
Strefa
korpusu

Minimalne wartoĞci wskaĨnika zagĊszczenia podłoĪa (Is) / moduł wtórny powinny
wynosiü co najmniej:

Powierzchnia robót ziemnych

1,00/100MPa

Górna warstwa o gruboĞci 20 cm

1,00/80MPa

Na głĊbokoĞci od 20 do 50 cm od
powierzchni podłoĪa

1,00/60MPa

W miejscach chodników na których nie bĊdzie odbywał siĊ ruch samochodowy zagĊszczenie powierzchni
powinno wynosiü 1,0 a moduł wtórny odkształcenia nie mniejszy niĪ 60 MPa.
JeĪeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaĨnika
zagĊszczenia, to przed ułoĪeniem konstrukcji nawierzchni naleĪy je dogĊĞciü do wartoĞci Is, podanych
powyĪej.
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JeĪeli wartoĞci wskaĨnika zagĊszczenia nie mogą byü osiągniĊte przez bezpoĞrednie zagĊszczanie gruntów
rodzimych, to naleĪy podjąü Ğrodki w celu ulepszenia gruntu podłoĪa, umoĪliwiającego uzyskanie
wymaganych wartoĞci wskaĨnika zagĊszczenia np.
• wymiana gruntu
• doziarnienie
• dodatkowe wzmocnienie stabilizacją na bazie cementu lub spoiw hydraulicznych
• iniekcje cementowe
• ułoĪenie geowłókniny itp.
MoĪliwe do zastosowania Ğrodki, o ile nie są okreĞlone w specyfikacjach technicznych, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji InĪynierowi.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoĪe uniemoĪliwia przeprowadzenie badania
zagĊszczenia, kontrolĊ zagĊszczenia naleĪy oprzeü na metodzie obciąĪeĔ płytowych. NaleĪy okreĞliü
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoĪa. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie
powinien przekraczaü:
• dla Īwirów, pospółek i piasków. 2,2 przy Is= 1,0; 2,5 przy Is<1,0
• dla gruntów róĪnoziarnistych typu Īwiry i pospółki gliniaste, pyły piaszczyste, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste - 3,0
• dla drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyły, gliny pylaste, iły) – 2,0
• dla narzutów kamiennych i rumoszy – 4,0
• dla gruntów antropogenicznych –wg badaĔ poligonowych

WartoĞci modułów wtórnych dla wykopu okreĞla rysunek poniĪej:

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagĊszczonego podłoĪa
PodłoĪe po wyprofilowaniu i zagĊszczeniu powinno byü utrzymywane w dobrym stanie.
JeĪeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagĊszczeniem podłoĪa nastąpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyü podłoĪe przed nadmiernym zawilgoceniem lub nawodnieniem, na przykład przez rozłoĪenie
folii, odpompowanie lub w inny sposób zaakceptowany przez InĪyniera.
JeĪeli wyprofilowane i zagĊszczone podłoĪe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania
kolejnej warstwy moĪna przystąpiü dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoĪa InĪynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbĊdnych napraw.
JeĪeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawĊ wykona on na własny koszt.
W przypadku, gdy gruboziarnisty grunt, uniemoĪliwia przeprowadzenie badania zagĊszczenia według
normalnej próby Proctora, kontrolĊ zagĊszczenia naleĪy oprzeü na metodzie obciąĪeĔ płytowych. NaleĪy
okreĞliü pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczaü wartoĞci podanych w niniejszej ST.
WilgotnoĞü podłoĪa powinna byü równa wilgotnoĞci optymalnej z tolerancją podaną w dalszej czĊĞci
specyfikacji.
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5.5 Nasypy
•

Gruntu przydatne do budowy nasypów podano w pkt. 2.

•

PodłoĪe na którym bĊdzie układana pierwsza warstwa nasypu powinno byü zagĊszczone i

wyprofilowane do wymaganych w projekcie spadków podłuĪnych i poprzecznych. ZagĊszczanie
podłoĪa i noĞnoĞü okreĞla rysunek poniĪej.

Grunt rozłoĪony równomiernie powinien posiadaü wilgotnoĞü wn zbliĪoną do wilgotnoĞci optymalnej, lecz
nie mniejszą niĪ wn ≥ wopt przy czym górna granica wilgotnoĞci zaleĪy od rodzaju maszyn zagĊszczających.
W przypadku braku miarodajnych danych dotyczących sposobu zagĊszczania powinno byü
przeprowadzone zagĊszczanie próbne maszynami przewidzianymi do zastosowania na budowie.
Szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na zagĊszczenie nasypu w sąsiedztwie budowli betonowych. NaleĪy
tam wykonaü zagĊszczanie gruntu równieĪ za pomocą lekkich maszyn zwiĊkszając o 50% liczbĊ przejazdów
po jednym Ğladzie lub zmniejszając o połowĊ gruboĞü warstwy zagĊszczającej.
•

W przypadku problemu z zagĊszczeniem do okreĞlonego wskaĨnika zagĊszczenia, naleĪy postĊpowaü
jak w przypadku wykonania wykopu

•

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byü bezzwłocznie wbudowany w nasyp. InĪynier
moĪe dopuĞciü czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.
Wykonywanie nasypów naleĪy przerwaü, jeĪeli wilgotnoĞü gruntu przekracza wartoĞü dopuszczalną, to
znaczy jest wiĊksza od wilgotnoĞci optymalnej o wiĊcej niĪ 10% jej wartoĞci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układaü nastĊpnej warstwy gruntu.
Osuszenie moĪna przeprowadziü w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakoĔczeniu robót ziemnych powinny byü równe i mieü spadki potrzebne do
prawidłowego odwodnienia,.
W okresie deszczowym nie naleĪy pozostawiaü nie zagĊszczonej warstwy do dnia nastĊpnego. JeĪeli
warstwa gruntu niezagĊszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyü jej i
zagĊĞciü w czasie zaakceptowanym przez InĪyniera, to moĪe on nakazaü Wykonawcy usuniĊcie
wadliwej warstwy.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest moĪliwe osiągniĊcie w
nasypie wymaganego wskaĨnika zagĊszczenia gruntów.
Nie dopuszcza siĊ wbudowania w nasyp gruntów zamarzniĊtych lub gruntów przemieszanych ze
Ğniegiem lub lodem.
W czasie duĪych opadów Ğniegu wykonywanie nasypów powinno byü przerwane. Przed wznowieniem
prac naleĪy usunąü Ğnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
JeĪeli warstwa niezagĊszczonego gruntu zamarzła, to nie naleĪy jej przed rozmarzniĊciem zagĊszczaü
ani układaü na niej nastĊpnych warstw.

•

•
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•

WilgotnoĞü gruntu w czasie zagĊszczania powinna byü równa wilgotnoĞci optymalnej, z tolerancją:
- w gruntach niespoistych
±2 %
- w gruntach mało i Ğrednio spoistych
+0 %, −2 %
- w mieszaninach popiołowo-ĪuĪlowych
+2 %, −4 %
Sprawdzenie wilgotnoĞci gruntu naleĪy przeprowadzaü laboratoryjnie.

5.6. Odcinek próbny
Ze wzglĊdu na zakres robót nie przewiduje siĊ wykonania odcinka próbnego.
5.7 Zasypki wykopów po ułoĪeniu instalacji, po rozbiórce fundamentów , po usuniĊciu drzew.
Zasypki wykopu do wysokoĞci 30 cm powyĪej wierzchu przewodu lub jego obudowy naleĪy zasypaü
piaskiem lub pospółką o ziarnach nie wiĊkszych niĪ 2 cm. ZasypkĊ naleĪy układaü zgodnie z PN-S02205:1998 z zachowaniem podanego w normie zagĊszczenia.
Zasypki miejsc po usuniĊciu drzewa powinny mieü wskaĨnik zagĊszczenia nie mniejszy niĪ 0,97, pod
warunkiem Īe w tym miejscu nie przewiduje siĊ budowy nawierzchni ani posadowienia obiektów
budowlanych. W przeciwnym wypadku zagĊszczenie zasypek musi mieü wskaĨnik zagĊszczenia co najmniej
1,0 (lub wiĊcej jeĪeli tak wskazują normy posadowienia obiektów lub ułoĪenia nawierzchni)
5.8 Wymagania dla robót związanych z humusowaniem powierzchni i zakładaniem trawników
Uwaga . PoniĪsze wymagania naleĪy zastosowaü jeĪeli nie podano wymagaĔ w ST branĪy zieleĔ.
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są nastĊpujące:
− teren pod trawniki musi byü oczyszczony z gruzu, szkła, plastiku, kawałków drewna i innych
zanieczyszczeĔ, Powierzchnia powinna byü dobrze wyprofilowana i wolna od chwastów. WarstwĊ
humusu naleĪy rozłoĪyü o gruboĞci podanej w dokumentacji projektowej
− humus powinien byü tak ułoĪony aby znajdował siĊ od 2 do 3 cm nad krawĊĪnikiem lub obrzeĪem,
− Odczyn podłoĪa pod trawnik powinien byü lekko kwaĞny tj. 5,5-7 pH. KwasowoĞü ziemi obniĪa siĊ
stosując wapno, a podwyĪsza dodając kwaĞnego torfu. JeĞli ziemia jest „uboga” zaleca siĊ wzbogacanie
jej przez dodanie próchnicy, zakup w centrach ogrodniczych dobrej ziemi (podłoĪa) i przemieszanie jej z
gruntem rodzimym.
Warstwa wierzchnia powinna byü spulchniona, do tego celu uĪyü moĪna glebogryzarki, szpadla, wideł
ogrodniczych. Razem ze spulchnianiem zaleca siĊ stosowanie nawoĪenia mineralnego. Po nawoĪeniu
naleĪy całą powierzchniĊ wyrównaü grabiami.
− przed siewem nasion trawy ziemiĊ naleĪy wałowaü wałem gładkim ( waga walca nie wiĊcej niĪ 100kg), a
potem wałem - kolczatką lub zagrabiü,
− trawĊ moĪna wysiewaü rĊcznie jak i przy pomocy specjalnych siewników. Zaletą uĪycia siewnika jest
równomierne „rozprowadzenie” nasion w stosunku do siania rĊcznego, przy którym w wyniku braku
umiejĊtnoĞci moĪe dojĞü do siewu nierównomiernego ( wyjdą dziury, miejsca gdzie trawy bĊdzie bardzo
duĪo itp.). Siew naleĪy wykonaü w dniu bezwietrznym, najlepiej w okresie wiosennym a najpóĨniej do
połowy wrzeĞnia.
NaleĪy przyjąü, Īe 1kg mieszanki trawnikowej wystarcza na 30m2 przy siewie rĊcznym, przy uĪyciu
siewnika 1kg wystarczy Ğrednio na 40m2.
Po wysianiu trawy powierzchniĊ naleĪy delikatnie zagrabiü na ok. 2cm. Całą powierzchniĊ trawnika
delikatnie podlewamy i przez 3 tygodnie nie dopuszczamy do przeschniĊcia podłoĪa.
Pierwsze koszenie równieĪ musi byü delikatne, a trawa powinna mieü wysokoĞü ok. 10cm.
Zamawiający moĪe zadecydowaü o ułoĪeniu trawnika z rolki - w takim przypadku ułoĪenie naleĪy
wykonaü wg wytycznych producenta.
Odbioru zieleni powinno siĊ dokonaü w okresie od 6 miesiĊcy po wschodzeniu trawy do 12 miesiĊcy po
obsiewie. NaleĪy dokonaü oceny wizualnej. Łączna powierzchnia niezadarnionych miejsc nie powinna
przekraczaü 2% wszystkich powierzchni maksymalny wymiar niezadarnionych pojedynczych miejsc nie
powinien przekraczaü 0,2 m2.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
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Miejsce i iloĞü badaĔ oraz pomiarów bĊdzie wskazane przez InĪyniera. Liczba pomiarów powinna byü
dostosowana ( interpolowana) do rzeczywistej iloĞci robót. PoniĪej podano zalecane czĊstotliwoĞci dla
zadania jw.
6.2. Badania w czasie robót – wykonanie koryta
6.2.1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów w zakresie wykonania robót ziemnych
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów dotyczących robót ziemnych podaje tablica poniĪej:
Lp.

Wyszczególnienie
badaĔ
i pomiarów

Minimalna czĊstotliwoĞü
badaĔ i pomiarów
dotyczy wykopów i koryt

Minimalna czĊstotliwoĞü
badaĔ i pomiarów
dotyczy nasypów
Pomiary jak dla wykopów:
w zaleĪnoĞci od rodzaju
badaĔ przy zastosowaniu
niwelacji, łaty i innych
dostĊpnych urządzeĔ bądĨ
akcesoriów

Tolerancja i uwagi

nie moĪe róĪniü siĊ od szerokoĞci
projektowanej o wiĊcej niĪ +10 cm
i -5 cm.

1

SzerokoĞü
koryta/nasypu

min. 3 miejscach wybranych losowo
na 1 działce roboczej

2

RównoĞü podłuĪna

Wg InĪyniera Budowy

3

RównoĞü poprzeczna

jw

jw

4

Spadki poprzeczne *)

jw

5

RzĊdne wysokoĞciowe

zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.
RóĪnice pomiĊdzy rzĊdnymi
wysokoĞciowymi wyprofilowanego
podłoĪa i rzĊdnymi
projektowanymi nie powinny
przekraczaü +/- 2 cm

6

Ukształtowanie osi w
planie *)

7

ZagĊszczenie,
NoĞnoĞü

W miejscach pozwalających
sprawdziü rzĊdne z projektowanymi
profilami podłuĪnymi i planem
sytuacyjnym, lecz nie mniej niĪ w 3
przekrojach oraz w miejscach
charakterystycznych
jw

w 2 punktach na dziennej działce
roboczej, lecz nie rzadziej niĪ raz
na 600 m2
W przypadku chodników wg
InĪyniera Budowy

8
9

WilgotnoĞü gruntu
podłoĪa
Skarpy- równoĞü i
pochylenie

Jw
Nie dotyczy

nie moĪe przekraczaü 20 mm..

•

OĞ w planie nie moĪe byü
przesuniĊta w stosunku do osi
projektowanej o wiĊcej niĪ ± 3
cm.

Jeden raz na 2000 m2
• Wg rysunków PN-SkaĪdej ułoĪonej
02205:1998
warstwy
• W przypadku
chodników wg InĪyniera
Budowy
Jw.
+/-2%. w stos. do wilgotnoĞci
optymalnej
Nie dotyczy
+/-10% w stos. do pochylenia
projektowego
NierównoĞci skarp < ± 10 cm.

•

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleĪy wykonaü w punktach głównych łuków poziomych

Uwaga. Badania zagĊszczenia i noĞnoĞci moĪna za zgodą InĪyniera Budowy wykonaü róĪnymi
metodami (sprzĊtem) pod warunkiem moĪliwoĞci skorelowania wyników z wymaganiami podanymi w
normie lub/i ST.
6.2.3 Kontrola ułoĪenia humusu i wykonania trawników
Sprawdzenie jakoĞci robót polega na wizualnej ocenie dokładnoĞci wykonania humusowania i wykonania
zieleni
6.2.5 Zasady postĊpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podłoĪa
Wszystkie powierzchnie, które wykazują wiĊksze odchylenia cech geometrycznych od okreĞlonych w
punkcie 6.2 powinny byü naprawione przez spulchnienie do głĊbokoĞci co najmniej 10 cm, wyrównanie i
powtórne zagĊszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa i przedmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
2
- m – (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagĊszczonego podłoĪa
3
- m – wykonanie wykopu , formowanie nasypu
2
- m – humusowanie z obsianiem trawą – zakładanie trawników
Jednostka przedmiaru jest zgodna z w/w jednostką obmiarową.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami InĪyniera,
jeĪeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych w wykonaniem zadania okreĞlonego w przedmiotowej
specyfikacji w tym czynnoĞci ujĊte w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreĞlonych wymogach formalnoprawnych.
9.2. Cena jednostki obmiarowej:
3
Zakres robót przypadający na wykonanie 1 m wykopów obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze (np. usuniĊcie darniny),
− oznakowanie robót,
− wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania ( budowa tymczasowych odwodnieĔ, pompowanie,
inne rozwiązania)
− profilowanie dna wykopu, skarp
− zagĊszczenie powierzchni wykopu,
− przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
− rekultywacjĊ terenu.
2

Zakres robót wykonania 1 m koryta i jego profilowania obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
− oznakowanie robót,
− ew. wykonanie koryta z transportem urobku na odkład
− odwodnienie koryta na czas jego wykonywania (budowa tymczasowych odwodnieĔ, pompowanie,
inne rozwiązania)
− ew. dowóz materiału do uzupełnieĔ
− profilowanie dna wykopu
− zagĊszczenie powierzchni wykopu,
− przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
− rekultywacjĊ terenu.
− poniesienie kosztów składowania/utylizacji w przypadku gdy pozostanie nadmiar urobku z
profilowania
3

Zakres robót wykonania 1 m nasypów obejmuje:
− prace pomiarowe,
− oznakowanie robót,
− dostarczenie materiału
− transport materiału na miejsce wbudowania,
− wbudowanie dostarczonego gruntu
− zagĊszczenie gruntu
− profilowanie powierzchni nasypu,
− odwodnienie terenu robót,
− ew. wywóz nadmiaru gruntu przeznaczonego na nasyp w miejsce wskazane przez WykonawcĊ,
− przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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Wywóz i poniesienie kosztów składowania gruntu stanowi odrĊbną pozycjĊ rozliczeniową
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-S-02205:1998
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
BN-64/8931-02
BN-70/8931-05

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Pomiar równoĞci nawierzchni planografem i łatą
Oznaczanie wskaĨnika zagĊszczenia gruntu
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoĪa przez obciąĪenie płytą
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaĨnika noĞnoĞci gruntu jako
podłoĪa nawierzchni podatnych

Uwaga
Wszelkie wątpliwoĞci dotyczące zastosowania odpowiednich wymagaĔ normowych naleĪy omówiü z InĪynierem Budowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D - 04.04.02

• Podbudowa z kruszyw
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1. WSTĉP
Ilekroü w tekĞcie bĊdzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) naleĪy przez to rozumieü Specyfikacje
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa w ramach projektu zagospodarowania terenu
gminnego przy ul. Ciasnej w Ząbkowicach ĝląskich.
1.2 Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D - 00.00.00 „ Wymagania ogólne”.
1.3. Zakres robót objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem:
Konstrukcja

Kategoria ruchu
KR-2

Podbudowa
Zasadnicza
Pomocnicza
0/31,5
-

Nawierzchnia

PodłoĪe

-

-

Jezdnia, miejsca
postojowe
Chodniki, ĝcieĪki

PrzyjĊto KR-1

0/31,5

-

-

-

KrawĊĪniki

Jak dla danej drogi

-

0/31,5

-

-

GruboĞci podbudów podano w dokumentacji technicznej.
ST dotyczy równieĪ kruszyw łamanych stabilizowanych innych wystĊpujących w projekcie, nie wymienionych
powyĪej w tabeli.
W niniejszej specyfikacji przyjĊto, Īe kruszywa do mieszanek przeznaczonych do wykonania podbudowy powinny spełniaü wymagania
normy PN – EN 13242:2004, natomiast same mieszanki bĊdą spełniaü wymagania PN-EN 13285. W związku z tym, Īe norma PN-EN
13285 jest normą kwalifikacyjną i nie ma wydanego normowego krajowego dokumentu aplikacyjnego, niniejszą specyfikacjĊ opracowano
w oparciu o - WT-4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.
W porozumieniu z InĪynierem Budowy/ Zamawiającym, Wykonawca do wykonania podbudowy moĪe zastosowaü wymagania
nadal obowiązującej na dzieĔ dzisiejszy normy PN-S-06102:1997, przy czym nie dopuszcza siĊ zastosowania obu norm
jednoczeĞnie, poniewaĪ wyniki jak i metody badaĔ materiałów wg w/w norm są nieporównywalne.

1.4.OkreĞlenia podstawowe
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiĊcej warstw zagĊszczonej
mieszanki, która stanowi warstwĊ noĞną nawierzchni drogowej lub chodnikowej.
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagĊszczeniu w optymalnej
wilgotnoĞci kruszywa o właĞciwie dobranym uziarnieniu.
Kruszywo drobne – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d = 0 oraz D 6,3mm
Kruszywo grube - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d 1mm oraz D >2mm
Kruszywo o ciągłym uziarnieniu – kruszywo stanowiące mieszankĊ kruszyw drobnych i grubych w której
D>6,3mm i d=0
Wymiar kruszywa – oznaczenie kruszywa poprzez okreĞlenie dolnego(d) i górnego (D) wymiaru sita
jako d/D (nie mniejszy niĪ 1,4)
Oznaczenie dopuszcza obecnoĞü pewnej iloĞci ziarn, które pozostają na górnym sicie (nadziarno- kruszywo
pozostaje na wiĊkszym z granicznych sit) i pewnej iloĞci ziarn które mogą przejĞü przez dolne sito (podziarno kruszywo przechodzi przez mniejsze z granicznych sit). Wymiar dolnego sita d moĪe wynosiü 0.
Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o okreĞlonym składzie ziarnowym (od d=0 do D), który
jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoĪa gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg.
Mieszanka niezwiązana moĪe by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych
Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne”
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2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00
Wykonawca powinien zapewniü miejsce składowania kruszywa w uzgodnieniu z InĪynierem.
2.2. Rodzaje materiałów i wymagania ogólne

• ZałoĪono Īe materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw jest kruszywo naturalne łamane (wg normy

PN-EN 13242:2004), uzyskane w wyniku przekruszenia skał magmowych i osadowych. W celu
podwyĪszenia stabilnoĞci podbudowy moĪna zastosowaü mieszanki kruszyw naturalnych z ĪuĪlem,
popiołem, z kruszywem łamanym (skalnym) lub z przekruszonym nadziarnem kruszywa naturalnego.
• Mieszanka kruszyw powinna byü tak wyprodukowana aby zachowaü jej jednorodnoĞü, ciągłoĞü
uziarnienia i równomierną wilgotnoĞü.
• ZałoĪono ze mieszanki bĊdą wytwarzane w centralnych wytwórniach zlokalizowanych moĪliwie blisko
miejsca wbudowania, aby zminimalizowaü rozegregowanie mieszanki podczas transportu .
W przypadku rozsegregowania mieszanki Wykonawca naleĪy je ponownie wymieszaü tak aby jej
uziarnienie było zgodne z deklarowanymi przez producenta/dostawcĊ.
• Do skropienia podbudowy z kruszywa bĊdącej czĊĞcią nawierzchni naleĪy zastosowaü kationową
emulsjĊ asfaltową. Zakres prac i opis zastosowanych materiałów ujĊto w specyfikacji dotyczącej
oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych.
2.3 Wymagania dla kruszywa
2.3.1. Uziarnienie kruszywa wg normy PN-EN 933-1
Uziarnienie mieszanek powinny spełniaü wymagania przedstawione na poniĪszych rysunkach. Jako
obowiązujące wymagania naleĪy traktowaü wartoĞci liczbowe okreĞlone pomiĊdzy krzywymi SDV dla
mieszanki 0/31,5.

Rys.1 Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy pomocniczej
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Rys.2 Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej
Tablica nr 1. Wymagania wobec jednorodnoĞci uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowana przez producenta wartoĞcią
(S)
Mieszanka
niezwiązana

Porównanie z deklarowaną przez producenta wartoĞcią (S)
Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5

0/31,5

1
±5

2
±5

4
±7

5,6
±8

8

11,2

-

16

-

±8

22,4

31,5

-

-

±8

Mieszanka oprócz odpowiedniego uziarnienia powinna spełniaü wymagania ciągłoĞci uziarnienia zawarte
poniĪej w tablicy nr 2
Tablica nr 2. Wymagania wobec ciągłoĞci uziarnienia na sitach kontrolnych – róĪnice w przesiewach podczas badaĔ kontrolnych
produkowanych mieszanek.
Minimalna i maksymalna zawartoĞü frakcji w mieszankach:
{róĪnica przesiewów w %(m/m) przez sito (mm)}
Mieszanka

0/31,5

2.3.2.

1/2

2/4

2/5,6

min

max

min

max

4

15

7

20

4/8

5,6/11,2

min

max

min

max

-

-

10

25

8/16

11,2/22,4

16/31,5

min

max

min

max

min

max

min

ma
x

-

-

10

25

-

-

-

-

WłaĞciwoĞci kruszywa

PoniĪej podano właĞciwoĞci kruszyw wg WT-4.
Tablica 3
Lp

Wyszczególnienie
właĞciwoĞci

1

Zestaw sit

2

ZawartoĞü pyłów w kruszywie
drobnym i grubym

3

ZawartoĞü nadziarna, %
(m/m), nie wiĊcej niĪ

Podbudowa
zasadnicza

Podbudowa
pomocnicza

Wymagania WT-4
Nawierzchnia
PodłoĪe

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; 90 (zestaw podstawowy
plus zestaw 1)
f*deklarowana
f*deklarowana
f*deklarowana
f*deklarowana

Gc 80/20,

Gc 85/15,

Gc 80/20,
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GF 80
GA75
4

5

6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16

17

Kształt kruszywa grubego
maksymalne wartoĞci
wskaĨnika płaskoĞci
ZawartoĞü ziarn
nieforemnych (wskaĨnik
kształtu)
nie wiĊcej niĪ
Ogólne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego
na sitach poĞrednich
Tolerancja typowego
uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o
ciągłym uziarnieniu
Zgorzel słoneczna bazaltu

Składniki rozpuszczalne w
wodzie
Rozpad krzemianowy w ĪuĪlu
wielkopiecowym kawałkowym
Rozpad Īelazawy w ĪuĪlu
wielkopiecowym kawałkowym
StałoĞü objĊtoĞci ĪuĪla
stalowniczego wg PN-EN
1744-1:1998
ZawartoĞü zanieczyszczeĔ
organicznych, %(m/m), nie
wiĊcej niĪ
OdpornoĞü na Ğcieranie
kruszywa grubego, kategoria
nie wyĪsza niĪ
Procentowa zawartoĞü ziaren
o powierzchni przekruszonej
lub łamanych oraz ziaren
całkowicie zaokrąglonych w
kruszywie grubym
OdpornoĞü na rozdrabnianie,
kategoria nie wyĪsza niĪ
NasiąkliwoĞü, %(m/m), nie
wiĊcej niĪ
MrozoodpornoĞü, ubytek
masy po n cyklach zamraĪania, %(m/m), nie wiĊcej niĪ
ZawartoĞü związków siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m),
nie wiĊcej niĪ

GF 80

GF 85

GA75

GA85

GF 80
GA75

FINR

FI50

FINR

SI 55

SI NR

SI 55

SI NR

GTc20/15

GTcNR

GTc20/15

GTcNR

GTF10
GTA20

GTFNR
GTANR

GTF10
GTA20

GTFNR
GTANR

FI50

SBLA8

SBLA8

SBLAdekl.

PN-EN 9334:2001
(kruszywo grube)

PN-EN 9334:2001
(kruszywo grube)
PN-EN 9331:2000
Jw.

PN-EN 13673:2002,PN-En
1097-2

Brak substancji szkodliwych
PN-EN 17441:1998
PN-EN 17441:1998

Brak rozpadu
Brak rozpadu
V5
Brak Īadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło, plastik mogących
pogorszyü wyrób koĔcowych
MDE
deklarowana

MDE
deklarowana

MDE
deklarowana

C90/3

CNR

C90/3

CNR

LA40

LA50

LA40

LANR

PN-EN 1097-1

PN-EN 933-5

PN-EN 1097-2

WA242**), WcmNR

PN-EN 10976:2001

Jak w tabeli nr 4

PN-EN 13671:2001

AS deklarowana

PN-EN
17441:2000

*) – zawartoĞü pyłów w mieszance w kruszywie grubym i drobnym – powinna mieĞciü siĊ w krzywych
granicznych podanych w WT-4
**) – w przypadku gdy kruszywo nie spełnia warunku nasiąkliwoĞci naleĪy wykonaü badanie mrozoodpornoĞci
W gotowej mieszance naleĪy oceniü jakoĞü pyłów.
W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych naleĪy zbadaü czy zawartoĞü substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartoĞci dopuszczalnych wg odrĊbnych przepisów.
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2.3.3 WłaĞciwoĞci mieszanki
Tablica 4
lp

WłaĞciwoĞci

Wymagania wobec mieszanek
Podbudowa
pomocnicza

Podbudowa
zasadnicza

Nawierzchnia

PodłoĪe ulepszone

1

Uziarnienie

2

Maksymalna zawartoĞü
pyłów – kategoria UF

3

Minimalna zawartoĞü
pyłów – kategoria LF

4

ZawartoĞü nadziarna –
kategoria OC

5

Wym. wobec
uziarnienia

6

Wym. wobec
jednorodnoĞci
uziarnienia
poszczególnych partii –
porównanie z
deklarowaną przez
producenta

Tabl. Nr 1 dot. 0/31,5

Wym. wobec ciągłoĞci
uziarnienia na sitach
kontrolnych- róĪnice w
przesiewach podczas
badaĔ kontrolnych
mieszanek

Tabl. Nr 2 –dot. 0/31,5

7

Badanie
wg

0/31,5;
0/45;0/63

0/31,5;
0/45;0/63

0/8;0/11,2;0/16;0/31,5

0/8;0/11,2;0/16;0/31,5

PN-EN 9331:2000

UF12

UF9

UF15

UF15

PN-EN 9331:2000

LFNR

LFNR

LF8

LFNR

PN-EN 9331:2000

OC90

OC90

PN-EN 9331:2000

Wg krzywych uziarnieĔ

GV

-

GV

-

Dla 0/63 -GB

Dla 0/63 -GB

8

WraĪliwoĞü na mróz –
wskaĨnik piaskowy SE(
po piĊciokrotnym
zagĊszczeniu metoda
Proctora) – co najmniej

SE40

SE45

SE35

SE35

PN-EN 9338:

9

OdpornoĞü na
rozdrabnianie- dot.
frakcji 10/14 odsianej z
mieszanki- PN-EN
1097-1, kategoria nie
wyĪsza niĪ

LA40

LA35

LA35

LA35

PN-EN
1097-2:

10

Kategoria procentowych
zawartoĞci ziaren o
powierzchni
przekruszonej lub
łamanych oraz ziaren
całkowicie
zaokrąglonych w
kruszywie grubym
odsianym z mieszanki
(PN-EN 933-5)

CNR

C90/3

C90/3

CNR

PN-EN 9335:2000

11

MrozoodpornoĞü (dot.
frakcji kruszywa 8/16
odsianej z mieszanki)

F4-kruszywa
s.magmowe i
przeobr.

F4-kruszywa
s.magmowe i
przeobr.

F4-dot. kruszywa i
mieszanki

F4-kruszywa
s.magmowe i
przeobr.

PN-EN
1367-1

F10 - kruszywa
s.osadowe i
kruszywa z
recyklingu

F10 kruszywa
s.osadowe i
kruszywa z
recyklingu

F-7 dot.
mieszanki
12

WartoĞü CBR po
zagĊszczeniu Is=1,0 i
moczeniu w wodzie 96h
co najmniej

60

F10 - kruszywa
s.osadowe i kruszywa
z recyklingu
F-10 dot. mieszanki

F-4 dot.
mieszanki
80

40-w-wa
wzmacniająca

-

35-w-wa odcinajaca,
odsączająca,
mrozoochronna
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13

WartoĞü CBR po
zagĊszczeniu Is=1,03 i
moczeniu w wodzie 96h
co najmniej

-

120

120

-

PN-EN
13286-47

14

ZawartoĞü wody w
mieszance
zagĊszczanej %(m/m)
wilgotnoĞci optymalnej
wg metody Proctora

80-100

80-100

80-100

70-100

PN-EN
13286-2

0,0093
PN-EN
WodoprzepuszczalnoĞü
13286-2
mieszanki w w-wie
(k8m/dobe)
odsączającej po
zagĊszczeniu wg
Proctora do wskaĨnika
Is=1,0, współczynnik
filtracji k co najmniej
cm/s
* dot. materiału wymagającego przewilgocenia – za miarodajne uznaje siĊ: uziarnienie mieszanki, zawartoĞü pyłu, zawartoĞü nadziarna,
wskaĨnik plastycznoĞci, wskaĨnik piaskowy i wodoprzepuszczalnoĞü – okreĞlone po 5- krotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora lub
mieszanki pobranej na budowie z zagĊszczonej warstwy.

15

Uwaga. JeĪeli mieszanka do podbudowy nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnych i grubych a powstaje w jednym ciągu
technologicznym w czasie kruszenia, kruszywo grube odsiane z tej mieszanki powinno spełniaü parametry z tabl. 3, których nie ma w
tablicy 4.

2.3.4. Woda
Do zraszania kruszywa naleĪy stosowaü wodĊ nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na
mieszankĊ kruszywa, ale umoĪliwiającą właĞciwe zagĊszczenie mieszanki niezwiązanej.
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do wykonania robót
Wykonawca przystĊpujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią korzystania z nastĊpującego sprzĊtu:
a) walców ogumionych i stalowych, kombinowanych wibracyjnych lub statycznych do zagĊszczania. W
miejscach trudno dostĊpnych powinny byü stosowane zagĊszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub
małe walce wibracyjne.
b) Beczkowozy i wĊĪe - w celu zapewnienia optymalnej wilgotnoĞci podbudowy
Wykonawca powinien zapewniü dostĊp do wody ( np. z hydrantu miejskiego) po uzgodnieniu z
właĞcicielem sieci wodociągowej co do warunków korzystania z urządzeĔ wodociągowych.
c) sprzĊt brukarski, łopaty
d) równiarka, spychacz – jeĪeli pozwalają na wykorzystanie takiego sprzĊtu warunki terenowe ew. ładowarki
i koparki z szeroką łyĪką
e) innego typu sprzĊt, który wykonawca uzna za właĞciwy
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Kruszywa moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz
pyleniem podczas przewozu.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoĪa pod podbudowĊ
PodłoĪe pod podbudowĊ powinno spełniaü wymagania okreĞlone w ST dotyczące ułoĪenia stabilizacji
technologicznej oraz wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagĊszczeniem podłoĪa.
Materiały stosowane do wykonania podbudowy ( w miejscach gdzie nie ma wzmocnienia gruntu stabilizacją)
powinny spełniaü wymagania dotyczące nieprzenikania cząstek pomiĊdzy podbudową oraz podłoĪem zgodnie z
zaleĪnoĞcią:
D15/d85 5, gdzie
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach,
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoĪa, w milimetrach.

JeĪeli warunek nie moĪe byü spełniony to naleĪy ułoĪyü dodatkowo warstwĊ odcinającą lub odpowiednio
dobraną geowłókninĊ.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny byü wczeĞniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byü ustawione i w rzĊdach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób
zaakceptowany przez InĪyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoĪliwiaü naciągniĊcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstĊpach nie wiĊkszych niĪ co 10 m.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
ZałoĪono zakup i dostawĊ mieszanki kruszywa z kopalni. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byü od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.
Pomimo, Īe zaleca siĊ wbudowanie mieszanki od razu po dostarczeniu w praktyce, materiał najczĊĞciej
gromadzony jest w hałdzie na odkładzie w miejscu budowy.
5.4 Odcinek próbny
Nie przewiduje siĊ wykonania odcinka próbnego.
5.5. Wbudowywanie i zagĊszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna byü rozkładana w warstwie o jednakowej gruboĞci, takiej, aby jej
ostateczna gruboĞü po zagĊszczeniu była równa gruboĞci projektowanej. GruboĞü pojedynczo układanej
warstwy nie moĪe przekraczaü 20 cm po zagĊszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byü rozłoĪona w sposób
zapewniający osiągniĊcie wymaganych spadków i rzĊdnych wysokoĞciowych.
JeĪeli podbudowa składa siĊ z wiĊcej niĪ jednej warstwy kruszywa, to kaĪda warstwa powinna byü
wyprofilowana i zagĊszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzĊdnych wysokoĞciowych. W przypadku
gdy ułoĪona i zagĊszczona podbudowa miejscami jest „ niezamkniĊta” naleĪy zastosowaü doziarnienie
kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.
WilgotnoĞü mieszanki kruszywa podczas zagĊszczania powinna odpowiadaü wilgotnoĞci optymalnej,
okreĞlonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 ( wg WT-4 po piĊciokrotnym zagĊszczeniu).
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostaü osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. JeĪeli
wilgotnoĞü mieszanki kruszywa jest niĪsza od optymalnej o 20% jej wartoĞci, mieszanka powinna byü zwilĪona
okreĞloną iloĞcią wody. W przypadku, gdy wilgotnoĞü mieszanki kruszywa jest wyĪsza od optymalnej o 10% jej
wartoĞci, mieszankĊ naleĪy osuszyü.
ZagĊszczenie podbudowy naleĪy sprawdzaü według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemoĪliwe ze wzglĊdu na gruboziarniste kruszywo (powyĪej 20mm), kontrolĊ
zagĊszczenia naleĪy przeprowadziü poĞrednio metodą obciąĪenia płytą statyczną(VSS) lub innych
wymienionych w dalszej czĊĞci ST.
5.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, powinna byü utrzymywana w dobrym stanie. JeĪeli Wykonawca bĊdzie
wykorzystywał, za zgodą InĪyniera, gotową podbudowĊ do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawiü
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaĞciwego
utrzymania podbudowy obciąĪa WykonawcĊ robót.
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6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Materiał powinien spełniaü wymagania z punktu 2.3. KaĪdy uĪyty materiał powinien posiadaü deklaracjĊ
producenta lub/i aprobatĊ techniczną, oraz receptĊ bądĨ Ğwiadectwo orzeczenia jakoĞci ( w zaleĪnoĞci od
miejsca zastosowania kruszywa).
O zakresie, rodzaju, czĊstotliwoĞci badaĔ na kaĪdym etapie robót decyduje InĪynier Robót.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wskazaü Ĩródło dostarczanego kruszywa oraz
przedłoĪyü InĪynierowi dokumenty wymienione w ustawie o wyrobach budowlanych.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1 CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów
Tablica 5. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ
Lp.
1

Wyszczególnienie badaĔ

CzĊstotliwoĞü badaĔ
Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadająca na jedno badanie (m2)

Uziarnienie mieszanki

2

WilgotnoĞü mieszanki

3

ZagĊszczenie warstwy

min. jedno badanie kontrolne uziarnienia na jeden rodzaj kruszywa
zastosowanego do wbudowania. Ze wzglĊdu na wystĊpowanie stabilizacji nie jest
konieczne sprawdzenie warunku szczelnoĞci.
Badanie uziarnienia naleĪy teĪ przeprowadziü w przypadku wątpliwoĞci co do
kruszywa
jw.

Badanie wskaĨnika zagĊszczenia lub oznaczenie stosunków modułów
odkształcenia E2/E1
Badanie min. 1 badanie na kaĪdą powierzchnie 1000m2
W przypadku chodnika, ĞcieĪek i innych konstrukcji nawierzchni wg wskazaĔ
InĪyniera Budowy.

6.3.2

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byü zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki naleĪy pobieraü
w sposób losowy, z rozłoĪonej warstwy, przed jej zagĊszczeniem. Wyniki badaĔ powinny byü na bieĪąco
przekazywane InĪynierowi.
6.3.3.

WilgotnoĞü mieszanki
WilgotnoĞü mieszanki powinna odpowiadaü wilgotnoĞci optymalnej, okreĞlonej według metody Proctora.

6.3.4

ZagĊszczenie podbudowy
ZagĊszczenie kaĪdej warstwy podbudowy powinno odbywaü siĊ aĪ do osiągniĊcia wymaganego
wskaĨnika zagĊszczenia. WskaĨnik zagĊszczenia Is, bĊdzie wyznaczany na podstawie badaĔ gĊstoĞci
objĊtoĞciowej mieszanki na próbkach pobranych z budowy oraz maksymalnej gĊstoĞci objĊtoĞciowej szkieletu
mieszanki okreĞlanej laboratoryjnie (badanie Proctora). Badanie naleĪy wykonaü wg PN-EN 13286-2. WskaĨnik
zagĊszczenia powinien wynosiü 1,0 dla dróg KR 1-2.
6.3.4a OkreĞlenie modułu odkształcenia – metoda obciąĪenia płytą VSS.
W przypadku niemoĪnoĞci wykonania pomiarów wskaĨnika zagĊszczenia zagĊszczenie powinno odbywaü siĊ
do osiągniĊcia wymaganego wskaĨnika odkształcenia Io, przy zachowaniu wymaganych parametrów modułu
odkształcenia pierwotnego E1 i wtórnego E2.
ZagĊszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie naleĪy uznaü za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego
modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie wiĊkszy od 2,2 dla kaĪdej warstwy. Minimalne
modułu odkształcenia naleĪy okreĞliü poprzez obciąĪenia płytą statyczną (VSS).
Badanie polega na pomiarze odkształceĔ pionowych (osiadaĔ) badanej warstwy podbudowy pod wpływem
nacisku statycznego wywieranego za pomocą stalowej okrągłej płyty o Ğrednicy D=300mm.
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Nacisk na płytĊ wywierany jest za poĞrednictwem dĨwignika hydraulicznego. DĨwignik oparty jest o
przeciwwagĊ, której masa powinna byü wiĊksza od wywieranej siły (samochód obciąĪony min. 5 T na tylną oĞ).
Dla podbudowy z kruszyw łamanych przyjĊto Īe:
•
•

•

•

ObciąĪenie i odciąĪenie powinno wynosiü odpowiednio w zakresie od 0,00 do 0,55 MPa i 0,55-0,00
MPa.
ObciąĪenie w pierwszym cyklu powinno odbywaü siĊ stopniowo: 0,00→ 0,05→ 0,15→ 0,25→ 0,35→
0,45→ 0,55 [MPa], przy czym czas trwania poszczególnych stopni obciąĪenia wynosi 1 minutĊ. JeĪeli
róĪnica dwóch kolejnych odczytów na czujniku nie przekroczy 0,02mm moĪna przejĞü do wyĪszego
stopnia obciąĪenia jednostkowego,
OdciąĪenie w pierwszym cyklu powinno odbywaü siĊ stopniowo: 0,55→ 0,15→ 0,05→ 0,00 [MPa], przy
czym czas trwania poszczególnych stopni odciąĪenia wynosi 1 minutĊ. JeĪeli róĪnica dwóch kolejnych
odczytów na czujniku nie przekroczy 0,02mm moĪna przejĞü do niĪszego stopnia obciąĪenia
jednostkowego. Czas trwania ostatniego stopnia odciąĪenia wynosi 5 minut.
ObciąĪenie i odciąĪenie w cyklu drugim obywają siĊ stopniowo odpowiednio jak w cyklu pierwszym,

Moduły odkształcenia naleĪy obliczyü wg wzoru E1= (1,5r*∆p1)/ ∆s, natomiast E2= (1,5r*∆p2)/ ∆s, gdzie:
− ∆p1 – przyrost obciąĪenia jednostkowego w pierwszym cyklu od 0,25 do 0,35 MPa
− ∆p1 – przyrost obciąĪenia jednostkowego w drugim cyklu od 0,25 do 0,45 MPa
− ∆s – przyrost odkształcenia odpowiadający przyjĊtemu zakresowi obciąĪenia
− r
– promieĔ płyty tj. 15 cm
Do badania noĞnoĞci i zagĊszczenia moĪna zastosowaü (po uzyskaniu akceptacji i opinii InĪyniera Budowy
płytĊ dynamiczną po skalibrowaniu wyników badania w stosunku do VSS bądĨ zastosowaü pomiar ugiĊü
sprĊĪystych . Metoda pozwalająca na wyznaczenie dynamicznego modułu odkształcenia (Evd) powinna byü
traktowana jako alternatywna i pomocnicza do metod tradycyjnych.
WartoĞü dynamicznego modułu odkształcenia EVd [MN/m2] powinna wynosiü w przybliĪeniu połowĊ wartoĞci
modułu wtórnego.
Dopuszcza siĊ zastosowanie innych metod badania pod warunkiem, Īe bĊdą one mogły zostaü porównane z
metodami tradycyjnymi.
Tablica 6:
Dotyczy

PrzyjĊte KR

Jezdnia
Chodniki

KR-2
PrzyjĊto KR-1

KrawĊĪniki

Jak poszczególne nawierzchnie

Warstwa

Uziarnienie

Jw.
Jw.

Podbudowy
pomocnicze

0/31,5
0/31,5

0/31,5

Moduł wtórny
(E2) wiĊkszy od
[MPa]

140 MPa
chodniki
nieobciąĪone
ruchem 100 MPa

WskaĨnik
zagĊszczenia
(Is)
wiĊkszy od
[MPa]
1,00
1,00

Jak poszczególne nawierzchnie

Przy wykonaniu podbudów które nie zostały wymienione w niniejszej specyfikacji, naleĪy przyjąü parametry
poprzez analogiĊ w stosunku do powyĪszej tabeli, przy czym naleĪy kaĪdorazowo zwróciü uwagĊ na obciąĪenie
danej warstwy konstrukcyjnej.
6.3.5

WłaĞciwoĞci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaü ocenĊ wszystkich właĞciwoĞci okreĞlonych w pkt 2.
Próbki do badaĔ pełnych powinny byü pobierane przez WykonawcĊ w sposób losowy w obecnoĞci InĪyniera.
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.4.1

CzĊstotliwoĞü oraz zakres pomiarów

O zwiĊkszeniu (lub zmniejszeniu) liczby i rodzaju badaĔ decyduje InĪynier Budowy
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Tablica 7. CzĊstotliwoĞü oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Lp.
1

Wyszczególnienie badaĔ i
pomiarów
SzerokoĞü podbudowy

Minimalna czĊstotliwoĞü pomiarów

Pomiar i Odchyłki

W miejscach uzupełnieĔ – w wybranych •
losowo miejscach –czĊstotliwoĞü wg
InĪyniera Budowy
•

w stos. do szerokoĞci projektowej nie moĪe
siĊ róĪniü o wiĊcej niĪ ± 5 cm
szersza podbudowa od w-wy leĪącej na niej
w przypadku braku obramowania
krawĊĪnikiem- 25 cm
pomiar taĞmą mierniczą

•
2

co 20 m

RównoĞü podłuĪna

3

RównoĞü poprzeczna

jw

4

Spadki poprzeczne*)

Jw.

•

nierównoĞci nie mogą przekraczaü - 20 mm

•

pomiar łatą 4 metrową

•

na prostych i łukach powinny byü zgodne z
dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5
%.
pomiar łatą z poziomicą elektroniczną lub
niwelatorem

jw

•

na wszystkich hektometrach i na łukach •
•
pionowych

5

RzĊdne wysokoĞciowe

6

Ukształtowanie osi w planie*) Nie dotyczy

7

GruboĞü podbudowy

8

NoĞnoĞü podbudowy:

co 100m

pomiar niwelatorem
RóĪnice pomiĊdzy rzĊdnymi
wysokoĞciowymi rzeczywistymi podbudowy i
rzĊdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaü od 0 / -2 cm

OĞ podbudowy w planie nie moĪe byü
przesuniĊta w stosunku do osi projektowanej o
wiĊcej niĪ ± 5 cm.
•

wzglĊdem projektowej odchyłka nie powinna
przekraczaü ± 2 cm

•

pomiar niwelatorem lub miarką

min. 1 badanie na kaĪdą powierzchnie •
1000m2

Pomiar płytą VSS lub dynamiczną

- moduł odkształcenia

wg wskazaĔ InĪyniera Budowy
lub ugiĊcia sprĊĪyste

•

Belka Benkelmana: ugiĊcie nie powinno byü
wiĊksze niĪ (przy obciąĪeniu na 100 kN/oĞ) :
KR1 – 1,2 mm; KR2 – 1,1 mm; KR3 - 0,8mm;
KR4 – 0,5mm;

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleĪy wykonaü w punktach głównych łuków poziomych.

CzĊstotliwoĞü i zakres badaĔ dla elementów innych niĪ podbudowa jezdni– wg wskazaĔ InĪyniera Budowy.
6.5. Zasady postĊpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.

NiewłaĞciwe cechy geometryczne podbudowy z kruszywa

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują wiĊksze odchylenia od okreĞlonych w punkcie 6.4
powinny byü naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głĊbokoĞci co najmniej 10 cm, wyrównane i
powtórnie zagĊszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
JeĪeli szerokoĞü podbudowy jest mniejsza od szerokoĞci projektowanej o wiĊcej niĪ 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyĪej leĪącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyü podbudowĊ
przez spulchnienie warstwy na pełną gruboĞü do połowy szerokoĞci pasa ruchu, dołoĪenie materiału i powtórne
zagĊszczenie.
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6.5.2.

NiewłaĞciwa gruboĞü podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglĊdem gruboĞci, Wykonawca wykona naprawĊ
podbudowy. Powierzchnie powinny byü naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią
głĊbokoĞü, zgodnie z decyzją InĪyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właĞciwoĞciach,
wyrównane i ponownie zagĊszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena
gruboĞci warstwy, według wyĪej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3.

NiewłaĞciwa noĞnoĞü podbudowy

JeĪeli noĞnoĞü podbudowy bĊdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbĊdne do zapewnienia wymaganej noĞnoĞci, zalecone przez InĪyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniĪenie noĞnoĞci
podbudowy wynikło z niewłaĞciwego wykonania robót przez WykonawcĊ podbudowy.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostką przedmiaru /obmiaru podano w pkt 9.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InĪyniera, jeĪeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych w wykonaniem zadania okreĞlonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynnoĞci ujĊte w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreĞlonych wymogach
formalno-prawnych.
2

Zakres wykonania 1 m podbudowy z kruszywa obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą w kopalni,
− dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub poĞrednio na odkład a potem na miejsce wbudowania.
− rozłoĪenie mieszanki, wraz z doziarnieniem frakcjami podanymi w dokumentacji projektowej.
− zagĊszczenie rozłoĪonej mieszanki,
− uzupełnienie kruszywem podbudowy w miejscach, gdzie niema zamkniĊtej struktury
− przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych okreĞlonych w specyfikacji technicznej i przywołanych
normach,
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.
− utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda
przesiewania
PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaĨnika
płaskoĞci
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właĞciwoĞci kruszyw -- Oznaczanie kształtu ziaren – WskaĨnik
kształtu

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw -- CzĊĞü 5:
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Oznaczanie zawartoĞci wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw -- CzĊĞü 6
Oznaczanie zawartoĞci wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
PN-EN 1367-1:2001 Badania właĞciwoĞci cieplnych i odpornoĞci kruszyw na działanie
czynników atmosferycznych -- CzĊĞü 1: Oznaczanie mrozoodpornoĞci
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właĞciwoĞci kruszyw -- Analiza chemiczna
PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych właĞciwoĞci kruszyw -- Analiza chemiczna
PN-EN 1097-6:2002Badania

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw -- Metody
oznaczania odpornoĞci na rozdrabianie
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 13285Mieszanki niezwiązane – wymagania
PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym . CzĊĞü 1 Metody badaĔ dla
ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gĊstoĞci i wilgotnoĞci – Wprowadzenie i wymagania ogólne
PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym . CzĊĞü 2. Metody badaĔ dla
ustalonej laboratoryjnie gĊstoĞci i wilgotnoĞci – ZagĊszczenie aparatem Proctora.
PN-EN 13286-46 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. CzĊĞü 46. Metoda
oznaczenia wskaĨnika wilgotnoĞci
PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. CzĊĞü 47. Metoda badaĔ do
okreĞlenia noĞnoĞci , kalifornijski wskaĨnik noĞnoĞci CBR, natychmiastowy wskaĨnik noĞnoĞci i pĊcznienia liniowego
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Normy przywołane w specyfikacji : D-02.00.00.
Uwaga
Wszelkie wątpliwoĞci dotyczące zastosowania właĞciwych wymagaĔ normowych naleĪy omówiü z InĪynierem Budowy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-04.05.01

• Ulepszone podłoĪe mieszankami stabilizowanymi
hydraulicznie
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1. WSTĉP
Ilekroü w tekĞcie bĊdzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądĨ o szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) bądĨ o ogólnej specyfikacji technicznej (OST) naleĪy przez to rozumieü Specyfikacje
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem ulepszenia podłoĪa mieszankami związanymi hydraulicznie w ramach
projektu zagospodarowania terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Ząbkowicach ĝląskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi czĊĞü dokumentacji projektowej robót wymienionych w
punkcie 1.1 i moĪe byĞ zastosowana jako dokument przetargowy lub dokument umowy.
1.3. Zakres robót objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułoĪeniem
warstw wzmacniających podłoĪe z mieszanki gotowej o Rc =2,5 MPa tj. stabilizacji dowoĪonej z wĊzła
Wytwórni Mieszanek, przy czym stablizowanie mieszanką bĊdzie w obszarze wskazanym w dokumentacji
projektowej – załoĪono Īe mieszanka bĊdzie spełniała warunki normy PN-S-96012:1997 lub PN-S06103:1997(dot. mieszanek popiołowych).
W dokumentacji zaproponowano mieszankĊ na bazie cementu. Dopuszcza siĊ zastosowanie mieszanek na
bazie innego spoiwa lub mieszanek spoiw pod warunkiem zachowania kryteriów wytrzymałoĞciowych i innych
właĞciwych dla danego typu mieszanki podanych w niĪej wymienionych normach i ST.
Ze wzglĊdu na to Īe na dzieĔ dzisiejszy obowiązują normy PN-S-96012:1997, PN-S-96013:1997(w
przypadku zastosowania popiołów) oraz pakiet norm PN-EN 14227-x, Zamawiający lub InĪynier moĪe
zadecydowaü o zastosowanie mieszanki gotowej kruszywowo – spoiwowej
wg wybranej przez siebie normy.
Dla ułatwienia w niniejsze ST zawarto wymagania norm PN-S-96012:1997 i PN-EN 14227-x.
Nie dopuszcza siĊ zastosowania norm jednoczeĞnie do stabilizacji z mieszanek gotowych, poniewaĪ
wyniki jak i metody badaĔ wg powyĪszych norm są nieporównywalne.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
Definicje wg PN-EN 14227-1:
Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka , w której nastĊpuje wiązanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych .
Mieszanka związana cementem ( CBGM) –mieszanka związana hydraulicznie, składająca siĊ z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu ( lub rownieĪ hydraulicznego spoiwa - HRB), wymieszaną w sposób
zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki.
Mieszanka standardowa – mieszanka uwzglĊdniająca okreĞloną wielkoĞü produkcji i/lub potrzeby
okreĞlonego kontraktu, przeznaczona do zagĊszczenia do okreĞlonej gĊstoĞci, o składzie ustalonym na
podstawie procedury projektowej, która zapewni zgodnoĞü mieszanki z niniejszą normą.
Mieszanka związana ĪuĪlem – mieszanka składająca siĊ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu , jednego
lub wiĊcej rodzaju ĪuĪla i wody , twardniejąca dziĊki reakcji hydraulicznej lub/i karbonizacji. Twarnienie
moĪe byü przyspieszone przez dodanie aktywatora. ĩuĪel moĪe byü wielkopiecowy ( kruszywo składające
siĊ z skrystalizowanych krzemianów i glinokrzemianów wapnia lub magnezu) lub stalowniczy ( kruszywo
składające siĊ z skrystalizowanych krzemianów wapnia i ferrytu zawierającego tlenek wapnia, dwutlenek
siarki, tlenek magnezu i tlenek Īelaza)
Mieszanka związana popiołem lotnym - mieszanka składająca siĊ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i
popiołu (powstałego ze spalania pyłu wĊglowego lub lignitu w elektrowniach ) wapiennego lub
krzemionkowego i wody , wymieszaną w sposób zapewniający uzyskanie jednorodnej mieszanki.
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Mieszanka związana spoiwem drogowym – mieszanka składająca siĊ z kruszywa o kontrolowanym
uziarnieniu , spoiwa drogowego ( gotowego wyrobu o szczególnych właĞciwoĞciach mających znaczenie dla
ulepszonego podłoĪa) i wody twardniejąca dziĊki reakcji hydraulicznej . Twardnienie moĪe byü opóĨnione
przez dodanie Ğrodka opóĨniającego
PodłoĪe ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – w-wa zawierająca kruszywo naturalne
lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaninĊ i spoiwo hydrauliczne, zapewniająca umoĪliwienie ruchu
technologicznego i właĞciwego wykonania nawierzchni.
Definicje wg PN-S-96012:1997:
Stabilizacja gruntów cementem – proces technologiczny polegający na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z
optymalną iloĞcią cementu i wody oraz zagĊszczeniu takiej mieszanki, której wytrzymałoĞü, po 7 i 28
dniach twardnienia mieĞci siĊ w granicach okreĞlonych w tablicy 3. Proces mieszania moĪe byü
wykonany bezpoĞrednio na drodze lub w stacjonarnych mieszarkach.
Grunt stabilizowany cementem lub hydraulicznym spoiwem drogowym - mieszanka gruntu naturalnego,
cementu (lub innego spoiwa: wapno, popioły, hydrauliczne spoiwa drogowe) i wody, a w razie
potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych iloĞciach, zagĊszczona i stwardniała w wyniku ukoĔczenia procesu wiązania cementu.
ZO

WskaĨnik mrozoodpornoĞci – stosunek wytrzymałoĞci (R 28)próbek poddanych 14 cyklom zamraĪania i
odmraĪania po 14 dniach od dnia ich wykonania do wytrzymałoĞci (R28) próbek poddanych nasyceniu wodą
przez 14 dni , po 14 dniach od dnia wykonania, wyraĪonych ułamkiem.
Pozostałe okreĞlenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Spoiwa
2.2.1 Cement
NaleĪy stosowaü cement powszechnego uĪytku klasy 32,5 lub 42,5. Wymagania dla cementu zestawiono w
tablicy 1a.
Tablica 1a. WłaĞciwoĞci mechaniczne i fizyczne cementu wg normy PN-EN 197-1.
Lp.

WłaĞciwoĞci

Klasa cementu
32,5/42,5

1

WytrzymałoĞü na Ğciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niĪ:
- cement portlandzki bez dodatków
- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

16/16/16/-

2

WytrzymałoĞü na Ğciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niĪ:

32,5/42,5

3

Czas wiązania:
- początek wiązania, najwczeĞniej po upływie, min.
- koniec wiązania, najpóĨniej po upływie, h

4

StałoĞü objĊtoĞci, mm, nie wiĊcej niĪ

70/60
12
10

Badania cementu naleĪy wykonaü zgodnie z normami przywołanymi w normie PN-EN 197-1.
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bĊdzie dłuĪszy od trzech miesiĊcy, moĪna go stosowaü za
zgodą InĪyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaĪą jego przydatnoĞü do robót.
2.2.2 Wapno
Wapno powinno spełniaü wymagania normy PN-EN 459-1:2003
2.2.3 Popiół
W zaleĪnoĞci od zastosowanej normy popiół powinien spełniaü wymagania PN-S-96035:1997 ( w przypadku
zastosowania popiołów o uziarnieniu poniĪej 0/0,25mm),PN-EN 14227-4:2007 lub posiadaü aprobatĊ
techniczną.
W mieszankach gotowych popiół powinien spełniaü wymagania PN-S-06103 lub PN-EN 14227-3:2007 ( jako
dokument pomocniczy moĪe posłuĪyü WT-5 2010).
Wg normy PN-EN popioły powinny posiadaü nastĊpujące cechy:
Tablica 1b

Krzemionkowe popioły lotne

Wapienne popioły lotne

Uziarnienie (PN-EN 451-2):
Sito 90 µm 70 %przesianej masy
Sito 45 µm 40 %przesianej masy
Strata przy praĪeniu (PN-EN 196-2) - mniej niĪ 10%
ZawartoĞü trójtlenku siarki SO3 (PN-EN 196-2)- mniej niĪ 4%
ZawartoĞü wolnego tlenku wapnia (PN-EN 451-1)- przy iloĞci
>1% rozszerzalnoĞü nie powinna przekraczaü 10mm w
mieszance popiołu i cementu o proporcjach 30:70
ZawartoĞü wody w suchych popiołach nie powinna przekraczaü
1,0% m/m

Uziarnienie (EN 196-6):
Sito 315 µm 95 %przesianej masy
Sito90 µm 70 %przesianej masy
Nie dotyczy
ZawartoĞü trójtlenku siarki SO3 (PN-EN 196-2)- mniej niĪ 4%
ZawartoĞü reaktywnego tlenku wapnia (EN 197-1)- >5%
,rozszerzalnoĞü nie powinna przekraczaü 10mm w mieszance
popiołu i cementu o proporcjach 30:70
ZawartoĞü wody w suchych popiołach nie powinna przekraczaü
1,0% m/m

2.2.4 ĩuĪel
Do stabilizacji moĪna uĪyü równieĪ ĪuĪel granulowany, czĊĞciowo mielony ĪuĪel granulowany lub
granulowany mielony (wg PN-EN 14227-2 oraz WT-5 jako dokument pomocniczy).
PowyĪsze ĪuĪle powinny mieü w składzie nastĊpujące składniki, w stosunku do masy całkowitej suchego
ĪuĪla:
• SiO2 od 27% do 41%
• Al2O3 od 7% do 20 %
• CaO od 30 % do 50%
• MgO<20%

AktywnoĞü ĪuĪli uzaleĪniona jest od poniĪszych parametrów:
Tablica 1c
Rodzaj ĪuĪla

Iloczyn C.A
(zawartoĞü CaO
xAl2O3)- kategoria

KruchoĞü ĪuĪla Współczynnik Į (PNEN 13286-44)

ZawartoĞü ziarn
mniejszych od 0,063
mm (% m/m) (PN-EN
933-1)

Granulowany

>550 – kategoria CA1
od 425 do 550–kat. CA2
<425 –kat. CA3

Nie dotyczy

Granulowany –
czĊĞciowo mielony

Jak wyĪej

<20 – kategoria Į1
od 20 do 40 – kat. Į2
od 40 do 60 – kat. Į3
>60 - kat. Į4
Jak wyĪej

Granulowany – mielony

Jak wyĪej

Nie dotyczy

StopieĔ przemiału
okreĞlany metodą
powierzchni właĞciwej
wg Blaine`a m2/kg
(PN-EN 196-6)
Nie dotyczy

1 do <5 % - kat. PG1
5 do <8% - kat. PG2
8 do <14% – kat. PG 3
 14% - kat. PG4

Jak wyĪej

Nie dotyczy

<150 m2/kg -kat. GG1
150 do< 300- kat. GG2
300 do <400- kat. GG3
400 - kat GG4

2.2.4 Spoiwa Hydrauliczne
Hydrauliczne spoiwa drogowe powinny spełniaü wymagania aprobaty technicznej, natomiast mieszanki
powinny spełniaü wymagania 14227-5:2007
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2.3 Mieszanki gotowe na bazie kruszyw naturalnych i sztucznych.
Do gotowych mieszanek cementowo - kruszywowych przygotowywanych w wytwórni moĪna uĪyü:
• kruszywa naturalnego: piasku, Īwirów,
• kruszyw sztucznych (np. kruszywa krzemianowe, wapienne)
• kruszywo z recyklingu
• mieszanek tych kruszyw przy czym recepta powinna okreĞlaü proporcje z dokładnoĞcią do +/- 5% m/m.
PoniĪej podano wymagania dla mieszanek gotowych, do wyboru wg norm PN lub PN-EN.
Wymagania dla mieszanek wg norm PN.
Tabela 3a

Lp

1

Wymagania dla
stabilizacji z
kruszyw
naturalnych

WłaĞciwoĞci

Uziarnienie
a) ziaren pozostających na sicie # 2 mm,
%, nie mniej niĪ:
b) ziaren przechodzących przez sito 0,075
mm, %, nie wiĊcej niĪ:
ZawartoĞü czĊĞci organicznych, barwa
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niĪ:

2

30
15

Wymagania dla
stabilizacji kruszyw
sztucznych
Krzywe uziarnienia
mieszczą siĊ w
granicach podanych na
rys.1
PN-S-06103

Badania wg

PN-EN 933-1 (lub
inne )

wzorcowa

Nie dotyczy

PN-B-04481

3

ZawartoĞü zanieczyszczeĔ obcych, %, nie
wiĊcej niĪ:

0,5

Nie dotyczy

PN-EN 1744-1 (lub PNB-04481)

4

ZawartoĞü siarczanów, w przeliczeniu na
SO3, %, poniĪej (m/m):

1,0

3,0

PN-EN 1744-1(lub PNB-06714-29)

5

ZawartoĞü niespalonego wĊgla, %, nie
wiĊksza niĪ: ( straty praĪenia)

Nie dotyczy

10,0 (tablica 4 PNS-02205)

PN-EN 1744-1

WytrzymałoĞü na Ğciskanie mieszanek gotowych przygotowanych wg norm PN powinna byü zgodna z tabelą
3b .
Tablica 3b Wymagania dla mieszanek kruszywowo - cementowych dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoĪa
Rodzaj warstwy w konstrukcji
nawierzchni drogowej

Lp.

1

2

3

Podbudowa
zasadnicza
dla
KR1
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6
Górna czĊĞü warstwy
podłoĪa
z
gruntów
wysadzinowych

WytrzymałoĞü na Ğciskanie
próbek nasyconych wodą
(MPa)
po 7 dniach
po 28 dniach
lub

ulepszenia słabego
wątpliwych
oraz

Dolna czĊĞü warstwy ulepszonego podłoĪa
gruntowego
w
przypadku
posadowienia
konstrukcji nawierzchni na podłoĪu z gruntów
wątpliwych i wysadzinowych

WskaĨnik mrozoodpornoĞci*

od 1,6

od 2,5

do 2,2

do 5,0

od 1,0
do 1,6

od 1,5
do 2,5

0,6

-

od 0,5

0,6

0,7

do 1,5

*Oznaczenie mrozoodpornoĞci próbek obowiązuje w przypadku stabilizacji cementem gruntów Ğrednio- i bardzo spoistych oraz
gruntów z zawartoĞcią czĊĞci organicznych powyĪej 2%, albo gruntów kwaĞnych o pH 5 lub przy dodaniu popiołów lotnych w
iloĞci wiĊkszej niĪ cementu.

Wymagania dla mieszanek przygotowanych wg norm PN-EN i WT-5.
Tablica 3c
Lp

Wyszczególnienie
właĞciwoĞci

1

Frakcje/ zestaw sit #

2

ZawartoĞü pyłów w kruszywie
drobnym i grubym

Wymagania wobec kruszyw i mieszanek dla ulepszonego podłoĪa
Mieszanki
Badania
Mieszanki
Mieszanki
związane
Kruszywa/odnie
związane
związane
popiołem
ĪuĪlem
sienie
spoiwem
drogowym
KRUSZYWA
1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; 90 (zestaw podstawowy plus
PN-EN 13242
zestaw 1)
PN-EN 933f*deklarowana
f*deklarowana
f*deklarowana
f*deklarowana
1:2000

Mieszanki
związane
cementem
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3

4

5

6
7

8

JakoĞü pyłów
ZawartoĞü nadziarna, %
(m/m), nie wiĊcej niĪ

Kształt kruszywa grubego
maksymalne wartoĞci
wskaĨnika płaskoĞci
ZawartoĞü ziarn
nieforemnych (wskaĨnik
kształtu)
nie wiĊcej niĪ
Ogólne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego
na sitach poĞrednich
Tolerancja typowego
uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o
ciągłym uziarnieniu
Zgorzel słoneczna bazaltu

9

Składniki rozpuszczalne w
wodzie
10 Rozpad krzemianowy w ĪuĪlu
wielkopiecowym kawałkowym
11 Rozpad Īelazawy w ĪuĪlu
wielkopiecowym kawałkowym
12 StałoĞü objĊtoĞci ĪuĪla
stalowniczego
13 ZawartoĞü zanieczyszczeĔ
organicznych, %(m/m), nie
wiĊcej niĪ
14 OdpornoĞü na Ğcieranie
kruszywa grubego, kategoria
nie wyĪsza niĪ
14a Procentowa zawartoĞü ziaren
o powierzchni przekruszonej
lub łamanych oraz ziaren
całkowicie zaokrąglonych w
kruszywie grubym
14b OdpornoĞü na rozdrabnianie,
kategoria nie wyĪsza niĪ
15 NasiąkliwoĞü, %(m/m), nie
wiĊcej niĪ
16

17

18

MrozoodpornoĞü ( kruszywo
8/16), ubytek masy po n
cyklach zamraĪania, %(m/m), nie wiĊcej niĪ

ZawartoĞü związków siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m),
nie wiĊcej niĪ

Całkowita zawartoĞü siarki

Brak wymagaĔ

Brak wymagaĔ

Brak wymagaĔ

Brak wymagaĔ

Gc 80/20,

Gc 80/20,

Gc 80/20,

Gc 80/20,

GF 80

GF 80

GF 80

GF 80

GA75

GA75

GA75

GA75

FIdeklarowana

FIdeklarowana

FIdeklarowana

FIdeklarowana

SIdeklarowa

SIdeklarowa

SIdeklarowa

SIdeklarowa

GTcNR

GTcNR

GTcNR

GTcNR

GTFNR
GTANR

GTFNR
GTANR

GTFNR
GTANR

GTFNR
GTANR

SBLA

SBLA

SBLA

SBLA

Brak substancji
szkodliwych
Brak rozpadu

Brak substancji
szkodliwych
Brak rozpadu

Brak substancji
szkodliwych
Brak rozpadu

Brak substancji
szkodliwych
Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Brak rozpadu

V5

V5

V5

V5

Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło, plastik mogących pogorszyü
wyrób koĔcowych
MDE NR

MDE NR

MDE NR

MDE NR

CNR

CNR

CNR

CNR

LA60

LA60

LA60

LA60

WA242**

WA242**

WA242**

WA242**

F4-kruszywa
s.magmowe i
przeobr.

F4-kruszywa
s.magmowe i
przeobr.

F4-kruszywa
s.magmowe i
przeobr.

F4-kruszywa
s.magmowe i
przeobr.

F10, (F-25)***kruszywa
s.osadowe i
kruszywa z
recyklingu

F10, (F-25)***kruszywa
s.osadowe i
kruszywa z
recyklingu

F10, (F-25)***kruszywa
s.osadowe i
kruszywa z
recyklingu

F10, (F-25)***kruszywa
s.osadowe i
kruszywa z
recyklingu

Kruszywo kam AS 0,2

Kruszywo kam
-AS 0,2

Kruszywo kam -AS
0,2

Kruszywo kam AS 0,2

ĩuĪel kawałkowy ĩuĪel
wielkopiecowykawałkowy
AS 1,0
wielkopiecowyAS 1,0

ĩuĪel kawałkowy
wielkopiecowy- AS
1,0

ĩuĪel
kawałkowy
wielkopiecowyAS 1,0

Kruszywo kam –
S NR

Kruszywo kam –
S NR

Kruszywo kam –
S NR

Kruszywo kam
–S NR

ĩuĪel kawałkowy
ĩuĪel
wielkopiecowykawałkowy
S2,0
wielkopiecowyS2,0

ĩuĪel kawałkowy
wielkopiecowy- S2,0
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ĩuĪel
kawałkowy
wielkopiecowyS2,0

PN-EN 9331:2000

PN-EN 9334:2001
(kruszywo grube)

PN-EN 9334:2001
(kruszywo grube)
PN-EN 9331:2000
Jw.

PN-EN 13673:2002,PN-EN
1097-2
PN-EN 17443:1998
PN-EN 17441:1998
PN-EN 17441:1998
PN-EN 17441:1998
PN-EN 1097-1

PN-EN 933-5

PN-EN 1097-2
PN-EN 10976:2001 rozdział 7
PN-EN 13671:2001

PN-EN 174411:2000

PN-EN 174411:2000
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19

GĊstoĞü

20
21

Składniki wpływające na
szybkoĞü wiązania i
twardnienia mieszanki
Skład mineralogiczny

22

Istotne cechy Ğrodowiskowe

23

Minimalna zawartoĞü spoiwa

deklarowana

deklarowana

deklarowana

deklarowana

deklarowana

Skład wg pkt 2.2.3

Skład wg pkt
2.2.3

****

****

PN-EN 10976:2001(rozdział
7,8 lub 9)

deklarowany
****

****

MIESZANKA Z CEMENTEM
3%- kruszywo >8 do 31,5mm;
4%- kruszywo od 2,0 do 8,0mm
5% - kruszywo < 2,0mm.
Badanie wg PN-EN 14227-1
24

WytrzymałoĞü na Ğciskanie
(system 1) po 28 dniach

25

MrozoodpornoĞü

26

ZawartoĞü wody

41

Typy mieszanki

42

Uziarnienie

43

SzczelnoĞü mieszanki C

44

Natychmiastowy wskaĨnik
noĞnoĞci IPI, nie mniej niĪ

45

WytrzymałoĞü na Ğciskanie
Dla mieszanki typu 1,2,3 na podłoĪe ulepszone (KR1-KR6) -C 0,4/0,5 ale nie wiĊcej niĪ 4 MPa;
Rc,: –badanie wg PN-EN
13286-41(42 dni pielĊgnacji) Dla mieszanek typu 4 na podłoĪe ulepszone (KR1-KR6) –Rc deklarowana lecz nie mniej niĪ 0,5
MPa;
Dla mieszanek typu 1,2,3,4, na podbudowĊ pomocniczą –wg WT-5
MrozoodpornoĞü
Dla mieszanki typu 1, 2,4 na podłoĪe ulepszone (KR1-KR6) – nie okreĞla siĊ
(w cyklu 42+1+14)
Dla mieszanki typu 1,2,4 na podbudowĊ pomocniczą (KR1-KR6) – 0,60;
Dla mieszanki typu 3 na podłoĪe ulepszone (KR1-KR6) – nie okreĞla siĊ;
Dla mieszanki typu 3 na podbudowĊ pomocniczą (KR1-KR6) – nie okreĞla siĊ

Klasa C1,5/2,0 dla ulepszonego podłoĪa ;
PN-EN 13286-50 przygotowanie próbek; PN-EN 13286-41 badanie
0,6
Wg recepty
MIESZANKA ZWIĄZANA SPOIWEM DROGOWYM

46

Typ mieszanki 1: 0/31,5 (KR1-6); Typ 2 (0/22,4; 0/16; 0/11,2) – KR1-6; Typ 3 (0/11,2);
Typ 4 -KR1-6;
Dla typów 1,2 krzywa uziarnienia wg WT-5;
Dla typu 3 procent przechodzącej masy powinien wynosiü: Sito {mm} 11,2 – 100%
Sito 5,60 - 85%; Sito 0,063 - 35%
Dla typu 4 deklaracja producenta
Dla mieszanki typu 1-nie wymagane;
Dla mieszanki typu 2 (wszystkie uziarnienia) - C 0,8;
Dla mieszanki typu 3 – nie wymagane;
Dla mieszanki typu 4 - deklarowane przez producenta
Dotyczy mieszanki typu 2 (dla KR1-6) ulepszone podłoĪĊ i podbudowĊ pomocniczą - IPI 50
Dotyczy mieszanki typu 3 (dla KR1-6) ulepszone podłoĪĊ - IPI 40
Dotyczy mieszanki typu 4 – IPI deklarowane

*) – zawartoĞü pyłów w mieszance w kruszywie grubym i drobnym – powinna mieĞciü siĊ w krzywych granicznych
**) – w przypadku gdy kruszywo nie spełnia warunku nasiąkliwoĞci naleĪy wykonaü badanie mrozoodpornoĞci
***) - pod warunkiem gdy zawartoĞü w mieszance 50% m/m
****)- W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych naleĪy zbadaü czy zawartoĞü substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartoĞci dopuszczalnych wg. odrĊbnych przepisów.
a)
Do klasyfikacji mieszanki B4 naleĪy wybraü jeden z systemów oparty o badanie CBR i mrozoodpornoĞci CBR albo oparty na
wytrzymałoĞci na Ğciskanie Rc i mrozoodpornoĞci Rc

2.5. Woda
Do pielĊgnacji wykonanej warstwy powinna byü zastosowana woda wodociągowa pitna.
Gdy woda pochodzi z wątpliwych Ĩródeł nie moĪe byü uĪyta do momentu jej przebadania lub do momentu
porównania wyników wytrzymałoĞci na Ğciskanie próbek kruszywowo-spoiwowych wykonanych z wodą
wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak róĪnic potwierdza przydatnoĞü wody do stabilizacji.
Do mieszanek gotowych naleĪy stosowaü wodĊ zgodną z PN-EN 1008:2004.
NiezaleĪnie od rodzaju zastosowanego spoiwa, woda nie powinna zawieraü składników opóĨniających efekt
twardnienia i pogarszających właĞciwoĞci mieszanki związanej hydraulicznie.
ZawartoĞü wody powinna byü tak dobrana aby moĪliwe było zagĊszczenie mieszanki miejscu wbudowana
poprzez wałowanie oraz aby uzyskaü jej optymalne właĞciwoĞci mechaniczne.
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2.6. Dodatki ulepszające i aktywujące
W gotowych mieszankach kruszywowo-spoiwowych, moĪna stosowaü dodatki ulepszające i aktywujące:
− wapno wg PN-EN 459-1:2003
− popioły lotne wg PN-S-96035,
− chlorek wapniowy wg PN-C-84127.
− gips
Za zgodą InĪyniera mogą byü stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, posiadające aprobatĊ
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkĊ.
2.7. Materiały do pielĊgnacji stabilizacji
Preparaty powłokowe, folie z tworzyw sztucznych, ew. geowłóknina, piasek, woda.
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do wykonania robót
Wykonawca przystĊpujący do wykonania stabilizacji powinien wykazaü siĊ moĪliwoĞcią korzystania z
nastĊpującego sprzĊtu:
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
• mieszarek stacjonarnych,
• układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki,
• walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagĊszczania,
• zagĊszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do
zagĊszczania w miejscach trudnodostĊpnych,
• przewoĨne zbiorniki na wodĊ z wyposaĪeniem
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
MieszankĊ kruszynowo-spoiwową moĪna przewoziü dowolnymi Ğrodkami transportu, w sposób
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym
zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wyk. robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Warunki przystąpienia do robót
Warstwa stabilizacji nie moĪe byü wykonywana (ułoĪona) wtedy, gdy podłoĪe jest zamarzniĊte i
podczas obfitych opadów deszczu.
Nie naleĪy rozpoczynaü układania stabilizacji na bazie cementu, jeĪeli prognozy meteorologiczne wskazują
o
na moĪliwy spadek temperatury poniĪej 5 C w czasie najbliĪszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podłoĪa
PodłoĪe gruntowe powinno byü przygotowane zgodnie z wymaganiami okreĞlonymi w ST dotyczącym
wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagĊszczeniem podłoĪa.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania w-wy stabilizacji powinny byü wczeĞniej przygotowane.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoĪliwiaü naciągniĊcie sznurków lub linek do wytyczenia robót
(zaleca siĊ co 10 m).
JeĪeli warstwa mieszanka ma byü układana w prowadnicach, to po wytyczeniu w-wy naleĪy ustawiü na
podłoĪu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ĞciĞle linie krawĊdzi układanej warstwy według
dokumentacji projektowej. WysokoĞü prowadnic powinna odpowiadaü gruboĞci warstwy mieszanki w stanie
niezagĊszczonym. Prowadnice powinny byü ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie siĊ
pod wpływem oddziaływania maszyn uĪytych do wykonania warstwy.
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5.4. Skład mieszanki
ZawartoĞü cementu w mieszance nie powinna przekraczaü wartoĞci 10%, w stosunku do masy
suchego kruszywa. Zaleca siĊ taki dobór mieszanki, aby spełniü wymagania wytrzymałoĞciowe okreĞlone w
ST przy jak najmniejszej zawartoĞci cementu.
5.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny byü dozowane w iloĞci okreĞlonej
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna byü wyposaĪona w urządzenia do wagowego
dozowania kruszywa i cementu oraz objĊtoĞciowego dozowania wody.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien byü krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przez InĪyniera po wstĊpnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego
prĊdkoĞü podawania materiałów powinna byü ustalona i na bieĪąco kontrolowana w taki sposób, aby
zapewniü jednorodnoĞü mieszanki. WilgotnoĞü mieszanki powinna odpowiadaü wilgotnoĞci optymalnej z
tolerancją +/-1% . Przed ułoĪeniem mieszanki naleĪy ustawiü prowadnice i podłoĪe zwilĪyü wodą.
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna byü układana przy pomocy układarek lub równiarek,
natomiast w miejscach trudnodostĊpnych - rĊcznie. GruboĞü układania mieszanki powinna byü taka, aby
zapewniü uzyskanie wymaganej gruboĞci warstwy po zagĊszczeniu.
Przed zagĊszczeniem warstwa powinna byü wyprofilowana do wymaganych rzĊdnych, spadków
podłuĪnych i poprzecznych. Przy uĪyciu równiarek do rozkładania mieszanki naleĪy wykorzystaü prowadnice,
w celu uzyskania odpowiedniej równoĞci profilu warstwy.
5.6. ZagĊszczanie
ZagĊszczanie kruszywa stabilizowanego cementem naleĪy prowadziü przy uĪyciu walców statycznych.
ZagĊszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząü siĊ od niĪej połoĪonej
krawĊdzi i przesuwaü pasami podłuĪnymi, czĊĞciowo nakładającymi siĊ, w stronĊ wyĪej połoĪonej krawĊdzi.
Pojawiające siĊ w czasie zagĊszczania zaniĪenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszą byü
natychmiast naprawiane przez wymianĊ mieszanki na pełną głĊbokoĞü, wyrównanie i ponowne zagĊszczenie.
Powierzchnia zagĊszczonej warstwy powinna mieü prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagĊszczania i obróbki
powierzchniowej muszą byü zakoĔczone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.
ZagĊszczanie naleĪy kontynuowaü do osiągniĊcia wskaĨnika zagĊszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,0
oznaczonego zgodnie z PN-EN 13286-2:2007 a wtórny moduł odkształcenia na warstwie ulepszonej nie
powinien byü mniejszy niĪ 100 MPa.
Specjalną uwagĊ naleĪy poĞwiĊciü zagĊszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłuĪnych
i poprzecznych oraz wszelkich urządzeĔ obcych.
Wszelkie miejsca luĨne, rozsegregowane, spĊkane podczas zagĊszczania lub w inny sposób wadliwe,
muszą byü naprawione przez zerwanie warstwy na pełną gruboĞü, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim składzie i ponowne zagĊszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy.
5.8. Spoiny robocze
W miarĊ moĪliwoĞci naleĪy unikaü podłuĪnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej
szerokoĞci.
JeĞli jest to niemoĪliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa
naleĪy pionową krawĊdĨ wykonanego pasa zwilĪyü wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułoĪonej
i zagĊszczonej mieszance, naleĪy niezwłocznie obciąü pionową krawĊdĨ. Po zwilĪeniu jej wodą naleĪy
wbudowaü kolejny pas. W podobny sposób naleĪy wykonaü poprzeczną spoinĊ roboczą na połączeniu
działek roboczych. Od obciĊcia pionowej krawĊdzi w wykonanej mieszance moĪna odstąpiü wtedy, gdy czas
pomiĊdzy zakoĔczeniem zagĊszczania jednego pasa, a rozpoczĊciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.
JeĪeli w niĪej połoĪonej warstwie wystĊpują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leĪącej wyĪej
powinny byü wzglĊdem nich przesuniĊte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłuĪnej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.
5.9. PielĊgnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem
PielĊgnacja powinna byü przeprowadzona według jednego z nastĊpujących sposobów :
2
a)
skropienie warstwy emulsją asfaltową ( asfaltem jeĞli InĪynier zezwoli) w iloĞci od 0,5 do 1,0 kg/m ,
b)
skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatĊ techniczną wydaną
przez uprawnioną jednostkĊ, po uprzednim zaakceptowaniu ich uĪycia przez InĪyniera,
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c)
utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej
7 dni,
d)
przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułoĪoną na zakład o
szerokoĞci co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e)
przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w
czasie co najmniej 7 dni (zalecane do 10 dni)
Inne sposoby pielĊgnacji, zaproponowane przez WykonawcĊ i inne materiały przeznaczone do pielĊgnacji
mogą byü zastosowane po uzyskaniu akceptacji InĪyniera.
Nie naleĪy dopuszczaü ciĊĪkiego ruchu pojazdów i maszyn po stabilizacji w okresie 7 dni po
wykonaniu.
5.10. Odcinek próbny
Nie przewiduje siĊ wykonania odcinka próbnego.
5.11. Utrzymanie wykonanej w-wy
Wzmocnienie po wykonaniu, a przed ułoĪeniem nastĊpnej warstwy, powinna byü utrzymywana w
dobrym stanie.
JeĪeli Wykonawca bĊdzie wykorzystywał, za zgodą InĪyniera, gotową w-wĊ do ruchu budowlanego, to jest
obowiązany naprawiü wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z
niewłaĞciwego utrzymania stabilizacji obciąĪa WykonawcĊ robót.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieĪących napraw w-wy uszkodzonej wskutek
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i Ğniegu oraz mróz.
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymaü ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeĪeli
wystąpi moĪliwoĞü uszkodzenia stabilizacji.
Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna byü przykryta przed zimą warstwą
nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób
zaakceptowany przez InĪyniera.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.
O zakresie i rodzaju badaĔ decyduje InĪynier Budowy - poniĪej podano zalecane badania wg normy PN-S96012.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
W przypadku mieszanki gotowej Wykonawca powinien przedstawiü wyniki badaĔ materiałów z wytwórni.
W przypadkach wątpliwych Zamawiający lub jego nadzór moĪe wykonaü badania materiałów we własnym
zakresie pod warunkiem ze materiały zostaną udostĊpnione przez producenta (w takim przypadku badania
powinny byü zgodne z metodą badaĔ producenta)
NiezaleĪnie od rodzaju mieszanki i sposobu jej wykonania Wykonawca winien przedłoĪyü InĪynierowi receptĊ
na wykonanie mieszanki.
6.3. Badania w czasie robót i po zakoĔczonych robotach
6.3.1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów w czasie wykonywania stabilizacji i po jej zakoĔczeniu podano
w tablicy poniĪej.
PoniĪsze czĊstotliwoĞci badaĔ są badaniami normowymi stąd naleĪy je zinterpolowaü stosownie do
rzeczywistej iloĞci robót.
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Tabela 4
Lp.

1

Tolerancja
Minimalna
czĊstotliwoĞü
badaĔ i pomiarów
Badania mieszanki w trakcie układania
1 seria ( 6 próbek) na Wg tabel podanych w niniejszej ST. W przypadku
WytrzymałoĞü na
róĪnic wyników w stosunku do tabeli zaleca siĊ
dzienną działkĊ
Ğciskanie i
roboczą lub 1 seria (6 wykonanie badania wytrzymałoĞci na próbkach
mrozoodpornoĞü *
wyciĊtych z w-wy.
próbek) na 6000m2.
WytrzymałoĞü na Ğciskanie okreĞla siĊ na próbkach
− 7 i 28-dniowa przy
walcowych o Ğrednicy i wysokoĞci 8 cm. Próbki do
stabilizacji
badaĔ naleĪy pobieraü z miejsc wybranych losowo, w
cementem i
warstwie rozłoĪonej przed jej zagĊszczeniem. Próbki w
wapnem
iloĞci 6 sztuk naleĪy formowaü i przechowywaü zgodnie
− 14 i 42-dniowa
z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów
przy stabilizacji
stabilizacji spoiwami.
popiołami lotnymi
Wyszczególnienie
badaĔ i pomiarów

6

-2 razy na dzienną - wskaĨnik zagĊszczenia powinien wynosiü powyĪej 1,0
działkĊ roboczą lub (oznaczenie wskaĨnika wykonaü wg PN-EN 132862:2007). W przypadkach wątpliwych dopuszcza siĊ
6000m2 warstwy
WskaĨnik
oznaczenie wskaĨnika odkształcenia wg normy dot,
zagĊszczenia
robót ziemnych PN-S-02205 - wilgotnoĞü zagĊszczanej
mieszanki i wilgotnoĞü
mieszanki nie wiĊcej niĪ ± 1% (m/m) w stosunku do
GruboĞü zagĊszczonej
optymalnej,
warstwy
-jw.
- ± 1cm. w stosunku do projektowanej (dopuszcza siĊ
pomiar niwelacyjny w odległoĞci co najmniej 50 cm od
krawĊdzi lub wycinkĊ próbki z w-wy)
Badania gotowej warstwy
10razy 1km
Mniej niĪ +10 cm, -5 cm w stos do projektowanych
rzĊdnych
SzerokoĞü
Na jezdniach bez krawĊĪników szerokoĞü stabilizacji
powinna byü wiĊkszym od szerokoĞci w-wy lezącej
wyĪej .
co 20m łatą 4metrową Mniej niĪ15 mm dla podbudowy pomocniczej i
RównoĞü podłuĪna
lub planografem
ulepszonego podłoĪa.
RównoĞü poprzeczna 10razy 1km
jw

7

Spadki poprzeczne**)

8

RzĊdne wysokoĞciowe co 50- 100m wg
decyzji InĪyniera
Ukształtowanie osi w
Nie dotyczy
planie**)

2

4

5

9
10

JednolitoĞü wyglądu
warstwy

10razy 1km

± 0,5 %. W stos. do projektowanej
Mniej niĪ + 1 cm, -2 cm.
PrzesuniĊcie w stosunku do osi projektowanej mniej niĪ
± 5 cm.

Cała warstwa

*) Badanie wytrzymałoĞci na Ğciskanie podane w tabeli dotyczą badaĔ mieszanek wykonanych wg norm PN.
W przypadku zastosowania mieszanek wg norm PN-EN wymienionych w tabeli 3 c niniejszej specyfikacji, badania wytrzymałoĞci ( w
niektórych przypadkach teĪ CBR) w zaleĪnoĞci od rodzaju spoiwa naleĪy wykonywaü po 28 dniach pielĊgnacji, 42 dniach lub 90
dniach. WskaĨnik mrozoodpornoĞci równieĪ podlega badaniom w innym przedziale pielĊgnacji próbek.
**) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleĪy wykonaü w punktach głównych łuków
poziomych.

6.4. Zasady postĊpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami stabilizacji
6.4.1. NiewłaĞciwe cechy geometryczne stabilizacji
JeĪeli po wykonaniu badaĔ na stwardniałej stabilizacji stwierdzi siĊ, Īe odchylenia cech
geometrycznych przekraczają wielkoĞci okreĞlone w p. 6.3, to warstwa zostanie zerwana na całą gruboĞü i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza siĊ inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez InĪyniera.
JeĪeli szerokoĞü w-wy jest mniejsza od szerokoĞci projektowanej o wiĊcej niĪ 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyĪej leĪącym, to Wykonawca powinien poszerzyü podbudowĊ przez zerwanie warstwy
na pełną gruboĞü do połowy szerokoĞci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza siĊ mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny
koszt.
6.4.2. NiewłaĞciwa gruboĞü stabilizacji
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglĊdem gruboĞci Wykonawca wykona naprawĊ w-wy
przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniĊcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o
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odpowiednich właĞciwoĞciach i o wymaganej gruboĞci. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po
wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena gruboĞci warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.4.3. NiewłaĞciwa wytrzymałoĞü stabilizacji
JeĪeli wytrzymałoĞü Ğrednia próbek bĊdzie mniejsza od dolnej granicy okreĞlonej w ST dla
poszczególnych rodzajów podbudów, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową
o odpowiednich właĞciwoĞciach na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostka przedmiarową i obmiarową jest 1m2 wykonanej stabilizacji
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InĪyniera, jeĪeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci i rozliczenia robót podano w ST D-00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zdania okreĞlonego w przedmiotowej
specyfikacji w tym czynnoĞci ujĊte w ST, dokumentacji projektowej oraz okreĞlonych wymogach formalno prawnych
Zakres prac związany z wykonaniem 1m2 ulepszonego podłoĪa z kruszyw stabilizowanych
cementem(spoiwem)obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
• oznakowanie robót,
• zakup i transport mieszanki z wytwórni na miejsce wbudowania,
• dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i urządzeĔ
pomocniczych,
• rozłoĪenie i zagĊszczenie mieszanki,
• pielĊgnacja wykonanej warstwy
• przeprowadzenie pomiarów i badaĔ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-B-04481
PN-S-96012
PN-EN 459-1:2003

Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoĪe z gruntu
Wapno budowlane - CzĊĞü 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoĞü

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatnoĞci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

PN-EN13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwaleĔ stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN13242:2004
PN-EN 1097-5:2001
PN-EN 933-8

Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw – CzĊĞü 5: Oznaczanie zawartoĞci wody
przez suszenie w suszarce z wentylacją.
Badania mechanicznych i fizycznych właĞciwoĞci kruszyw.
Badanie wskaĨnika piaskowego.
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D-04.05.01 – Ulepszone podłoĪe mieszankami stabilizowanymi hydraulicznie
PN-EN 14227:x

Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym Wymagania
1Mieszanki związane cementem
2Mieszanki ĪuĪlowe
3Mieszanki związane popiołami lotnymi

PN-EN 13286-2:2007

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – CzĊĞü 2: Metody okreĞlania gĊstoĞci i
zawartoĞci wody-zagĊszczanie metodą Proctora.
Badania chemicznych właĞciwoĞci kruszyw. Analiza
chemiczna.

PN-EN 1744-1:2000
PN-EN 197-1
BN-68/8931-04
BN-64/8931-02
BN-70/8931-05

Cement. CzĊĞü1 Skład, wymagania i ocena zgodnoĞci dotyczące cementów powszechnego
uĪytku
Drogi samochodowe. Pomiar równoĞci nawierzchni planografem i łatą.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i
podłoĪa przez obciąĪenie płytą
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaĨnika noĞnoĞci gruntu jako podłoĪa nawierzchni
podatnych

Uwaga.
O stosowaniu norm napisano w ST D-00.00.00
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D- 05.03.23

• Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
nawierzchnia z płytek betonowych.
• Regulacja włazów i skrzynek
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1. WSTĉP
Ilekro w tekcie bdzie mowa o specyfikacji technicznej ( ST) naley przez to rozumie Specyfikacje
Techniczn Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót
zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z materiału wymienionego w pkt 1.3 zwizanych
Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Ząbkowicach ĝląskich
1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. ST D-00. 00. 00. „Wymagania ogólne”.
1.3. Zakres robót objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia robót zwizanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo –cementowej 4:1.
1.4. OkreĞlenia podstawowe
1.4.1.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa cieralna jest wykonana z kostek betonowych.
1.4.2. Betonowa kostka brukowa- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia
nastĊpujące warunki: w odl. 50mm od kaĪdej krawĊdzi, Īaden przekrój poprzeczny nie powinien
wykazaü wymiaru poziomego mniejszego niĪ 50mm; całkowita gruboĞü kostki podzielona przez jej
gruboĞü powinna byü mniejsza lub równa 4. WymagaĔ nie stosuje siĊ do elementów uzupełniających
Pozostałe okrelenia podstawowe s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4.
2. MATERIAŁY
Uwaga. Moe si zdarzy e materiały bd posiadały zadeklarowane róne klasy ni podane poniej– w
takim przypadku naley ustali z Inynierem Budowy dobór materiałów w zalenoci od cechy
fizykomechanicznej jak chciałoby si maksymalnie uzyska.
2.1 Kostki betonowe
• Kostki powinny spełnia wymagania normy PN-EN 1338. Przy zastosowaniu kostki porozbiórkowej (np.
przy przebrukach lub uzupełnieniach) te powinny by bez pkni, ubytków i nierównoci – w przypadku
wtpliwym co do jakoci materiału porozbiórkowego zaleca si wykonanie bada wytrzymałociowych
kostki (3 próbki losowo): wytrzymało charakterystyczna na rozciganie przy rozłupywaniu pojedynczej
próbki nie powinna by nisza ni 2,9 MPa.
• Kształt kostek naley przyj zgodny ze stanem istniejcym a w przypadku gdy wykonywana nawierzchnia
jest nawierzchni now, kształt naley ustali z Zamawiajcym.
• Kostki brukowe mog by produkowane z jednego rodzaju betonu lub z w-wy cieralnej i konstrukcyjnej
wykonanych z rónych betonów, przy czym w-wa cieralna winna mie gr. min. 4mm.
• Struktura wyrobu powinna by zwarta, bez rys, pkni, plam i ubytków. Kostki wykonane z dwóch warstw
nie mog si rozwarstwia
• Powierzchnia górna kostek powinna by równa i szorstka, a krawdzie kostek równe i proste. Krawdzie
powierzchni prostopadłych mog by skone lub zaokrglone a ich wymiary poziome i pionowe nie mog
by wiksze ni 2mm ( wiksze fazy musz by deklarowane przez producenta a wyrób okrelony jako
„fazowany”)
• Wklnicia i wypukłoci nie powinny przekracza w zalenoci od wymiaru kostki: dla dł. 30cm (– max
wypukło 1,5mm; max. wklsłoci 1,0mm) , dla dł. 40cm (odpowiednio 2,0 mm i 1,5mm)
• Tolerancje wymiarów nominalnych kostek wynosz:
− 
na długoci
± 3 mm, dla h 10cm
± 2mm, dla h 10cm
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− 
na szerokoci ± 3 mm, dla h 10cm
± 2mm, dla h 10cm
− 
na gruboci
± 4 mm. dla h 10cm
± 3mm, dla h 10cm
W przypadku kostek o kształcie nie prostoktnym, odchyłki stosowane dla innych wymiarów winien poda
producent.. Maksymalne dopuszczalne rónice pomidzy pomiarami dwóch przektnych prostoktnej kostki ,
której dł. przekracza 30cm wahaj si w granicy 3-5 mm w zalenoci od klasy kostki. Naley przyj klas
2 (K) w przypadku zastosowania kostki prostoktnej.
• Kostki nie mog zawiera azbestu
• Cechy fizykomechaniczne kostek winny by okrelone zgodnie z poszczególnymi załcznikami normy
PN-EN 1338 i powinny posiada:
1.odporno na warunki atmosferyczne (odporno na zamraanie i rozmraanie – klasa 3-D)
2. wytrzymało na rozciganie przy rozłupywaniu (T nie powinna by mniejsza ni 3,6 MPa)
3. odporno na cieranie - klasa 4-I
4. odporno na polizg) – zadawalajca
2.2. Materiały na podsypkĊ piaskowo-cementową
• Piasek 0/2 na podsypk piaskowo- cementow powinien spełnia wymagania jednej z wybranych norm
PN-EN 13242:2004, PN-EN 13139:2003 ( kategoria kruszywa 3), PN-EN 13043:2013 lub PN-EN 12620.
• Cement na podsypk i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej ni CEM 32,5 R ( I lub II) odpowiadajcy wymaganiom PN-EN-197-1:2002
• Woda powinna by wolna od zanieczyszcze udostpniona z sieci wodocigowej.
Mona zastosowa gotow podsypk piaskowo-cementow.
2.3. Płytki betonowe
• Płytki powinny spełnia wymagania normy PN-EN 1339.
Krawdzie powierzchni prostopadłych mog by cite skonie lub zaokrglone, przy czym wymiary
zaokrglenia w pionie i poziomie nie mog by wiksze ni 2mm. Przy skosach wikszych producent winien
opisa je jako fazowane.
• Dopuszczalne odchyłki wymiarów płyt chodnikowych betonowych dla płyt o wymiarach nominalnych
mniejszych od 60cm wg Tablicy 1 normy PN-EN 1339 wynosz: dla długoci i szerokoci: - ± 2 mm; dla
gruboci :- ± 3 mm – klasa 2-P
• Maksymalne rónice midzy przektnymi płyty o długoci mniejszej ni 850 mm powinny wynosi mniej
ni 3 mm (klasa 3-K)
• Maksymalna wypukło dla płyty o dł. 35 0mm -2mm natomiast maksymalna wklsło- 1,5 mm
Cechy fizykomechaniczne płytek powinny by okrelone zgodnie z poszczególnymi załcznikami normy PNEN 1339:2005. Naley okreli:
1. odporno na warunki atmosferyczne ( odporno na zamraanie i rozmraanie z udziałem soli
odladzajcych-klasa 3 –D)
2.

wytrzymało na zginanie ( min. wytrzymało na zginanie – 4 MPa dla klasy 3)

3.

odporno na cieranie, (klasa 4-I )

4. odporno na polizg, - zadawalajca
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3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczce sprztu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do wykonania nawierzchni i Ğcieku z kostki betonowej oraz nawierzchni z płytek
betonowych
Wykonawca przystpujcy do wykonania nawierzchni i cieku z kostek oraz nawierzchni z płytek powinien
wykaza si moliwoci korzystania z nastpujcego sprztu:
• koparek, ładowarek : do przewozu materiału wewntrz placu budowy
• ubijaków rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
• wibratorów płytowych z osłon i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu
rcznym kostki nawierzchni
• sprzt i narzdzia brukarskie (młotki, prowadnice lub rurki, deski lub łaty profilujce do cigania,
gilotyny lub inny rodzaj przecinarki, szlifierki z tarczami do betonu, imaki i wywaaki, łomy brukarskie,
chwytaki poprzeczne lub podłune do przenoszenia krawników
• układarek kostek – wykorzystanie przy duych powierzchniach i jednolitym kształcie kostek
• innego jeli Wykonawca uzna e jest niezbdny
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczce transportu podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport materiałów
4.2.1. Transport kruszywa
Kruszywo mona przewozi dowolnymi rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
4.2.3 Transport kostek betonowych –w przypadku dowozu nowej partii
Kostki betonowe naley przewozi na paletach odpowiednio zabezpieczone foli i tamami stalowymi
( lub innymi zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Palety naley przewozi samochodem
wyposaonym w urzdzenia rozładunkowe (HDS) lub wózkami widłowymi ( bd osprztem ładowarek –
„widły”)
4.2.4 Transport płyt chodnikowych i płyt „meb”
Płyty chodnikowe betonowe mog by przewoone dowolnymi rodkami transportu, po osigniciu przez
beton wytrzymałoci minimum 0,7 wytrzymałoci projektowanej.
Płyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem si i uszkodzeniami w czasie transportu, a
górna ich warstwa nie powinna wystawa poza ciany rodka transportu wicej ni 1/3 wysokoci tej płyty.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podłoĪa i podbudowy
Warunki przygotowania podłoa i podbudowy powinny odpowiada wymaganiom zawartym w
odpowiednich ST. Warunki wykonania ławy betonowej pod ciek i rolk powinny odpowiada wymaganiom
specyfikacji dot. krawników.
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5.3 Nawierzchnia i Ğciek
5.3.1 Układanie nawierzchni z kostki betonowej
Jeeli w dokumentacji nie ujto wymaga co do wykonania robót, naley przyj ponisze wymagania.
Kostk naley układa (maszynowo lub rcznie) w taki sposób, aby szczeliny midzy kostkami wynosiły
od 3 do 5 mm (nawet jeli kostka posiada krawdzie dystansowe). Kostk naley układa ok. 1,5 cm wyej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagszczeniu.
Wskazane jest aby po zagszczeniu nawierzchni ,wystawała 0,5 -1 cm nad krawd krawnika, cieku bd
obrzea. W przypadku ułoenia kostki w obrbie włazu, kratki ciekowej itp. – właz (lub inny element
obrabiany) powinien by usytuowany na równi z zagszczon nawierzchni.
Naley zwróci uwag na to, aby pierwszy rzd kostki został ułoony prostopadle. Nastpnie trzeba układa
j w sposób nie powodujcy przesuwania rzdów kostki na podsypce. Stanowisko pracy powinno si
znajdowa na ju ułoonej kostce, a dalsze układanie rozpoczyna si z tego włanie miejsca.
Dla uniknicia zrónicowania odcieni kolorystycznych kostek na powierzchni bruku, naley pobiera kostk
na przemian, z min.2- 3 rónych pakietów.
Mniej wicej co 2 m naley sprawdza za pomoc sznurka prawidłowo przebiegu linii spoin bruku. Jeeli
linie nie s równe, to trzeba połoenie rzdów wyrówna poprzez rozsunicie kostek. Naley równie
sprawdzi prostopadło linii.
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawnikach, obrzeach i studzienkach naley stosowa elementy
kostkowe wykoczeniowe w postaci tzw. połówek i dziewitek, majcych wszystkie krawdzie równe i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, woln przestrze naley
uzupełni kostk cit, przycinan na budowie specjalnymi narzdziami tncymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarcz itp.).
Po ułoeniu kostki, szczeliny naley wypełni piaskiem drobnym płukanym ( do 2/3 wysokoci kostki), a
nastpnie zamie powierzchni ułoonych kostek przy uyciu szczotek rcznych lub mechanicznych i
przystpi do ubijania nawierzchni.
Do zagszczenia ułoonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si wibratory płytowe z osłon z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Płyt robocz zagszczarki przed
rozpoczciem pracy naley oczyci. Płyta nie powinna by zniekształcona, gdy moe to spowodowa
uszkodzenie kostki. Nawierzchnia z kostki powinna by sucha i przed zagszczeniem oczyszczona z resztek
piasku. W ten sposób uniknie si miejscowego nacisku na kostk. Zbyt wskie płyty robocze zagszczarki
naley zaopatrzy w dodatkowe płyty boczne, poszerzajce szeroko robocz.
Wibrowanie naley prowadzi od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunku rodka i jednoczenie w kierunku
poprzecznym kształtek, do momentu uzyskania równej powierzchni.
Zagszczenie naley prowadzi w taki sposób, aby nie ubija kostek, tylko powodowa tzw. płynicie
podsypki. Dlatego zagszczarka płytowa nie powinna porusza si zbyt wolno, aby unikn nadmiernego
ubijania w jednym miejscu (5000 obrotów/min).
Po zagszczeniu nawierzchni naley ponownie uzupełni szczeliny piaskiem i zamie nawierzchni.
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielgnacji - moe by zaraz oddana do ruchu.
Długo ewentualnych przebruków na powizaniu nawierzchni nowo budowanej z istniejc naley ustali z
Inynierem Budowy.
5.4 Regulacja włazów i skrzynek
W trakcie robót konieczne jest wyregulowanie włazów i skrzynek do poziomu wykonywanej nawierzchni.
Prace te powinny zosta uwzgldnione przy robotach sieciowych jednake czsto s wykonywane przez
Wykonawc robót drogowych.
Regulacja moe obejmowa:
• ewentualna rozbiórk nawierzchni w obrbie włazu lub skrzynki, w przypadku gdy nie pozostawiono
przestrzeni w trakcie układania kostki,
• zdjcie włazu/skrzynki,
• w zalenoci od koniecznoci i rodzaju włazu/skrzynki –przy obnieniu: obcicie cianek studni lub
demonta płyty odciajcej; przy podwyszeniu: nadbudowa studni poprzez zastosowanie piercieni
dystansowych, prefabrykowanych podstaw , ram lub cegieł
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• otynkowanie kominów zapraw cementow,
• podniesienie lub obnienie kluczy zaworów,
• monta włazu/skrzynki
• oczyszczenie studni po zakoczonych robotach
Szczegółowo roboty te mog by opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych dotyczcych
Regulacj naley wykona w taki sposób aby nawierzchnia po zagszczeniu znajdowała si na równi z
wyregulowanym włazem/skrzynk.
Uzupełnienie nawierzchni naley wykona po zwizaniu zapraw. Szczególn uwag naley zwróci na
zagszczenie kruszyw wokół włazów.
Regulacj włazów i skrzynek w obrbie nawierzchni bitumicznej naley wykona przed ułoeniem w-wy
cieralnej.Nie dopuszcza si regulacji poprzez wycinanie gotowej bitumicznej w-wy cieralnej i uzupełnienie
jej po wykonaniu regulacji.
Uwaga. Regulacja włazów i skrzynek sieci nie przebudowywanej moĪe wiązaü siĊ z wymianą tych
elementów na nowe zgodne z normą PN-EN 124:2000 „ZwieĔczenia wpustów i studzienek
kanalizacyjnych dla ruchu pieszego i kołowego”. Kwestie te naleĪy wyjaĞniü na etapie przetargu.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1

Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót
Rodzaj i zakres bada dla kostek betonowych powinien by zgodny z wymaganiami wg PN-EN1338:2005.
Rodzaj i zakres bada dla płytek betonowych powinien by zgodny z wymaganiami wg PN-EN1339:2005
lub aprobat techniczn.
W zalenoci od materiału wykonawca powinien przedstawi deklaracje zgodnoci lub aprobat techniczn.
Ilo i rodzaj bada przed przystpieniem do robót okreli inynier Budowy.
6.3 Badania w czasie robót
Tablica 1. CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów w czasie robót
Lp.
1
2

Wyszczególnienie
badaĔ i pomiarów
Sprawdzenie podłoĪa i
koryta
Sprawdzenie podsypki
(przymiarem liniowym,
łatą lub metodą niwelacji)

CzĊstotliwoĞü badaĔ i wartoĞci dopuszczalne
Nawierzchnia z kostki betonowej
głĊbokoĞü koryta ± 2,0 cm na 100 mb
odchyłki od projektowanej gruboĞci ±2 cm
- na kaĪdej działce roboczej – min. 1 raz na 100 m2
Badania wykonywania nawierzchni /Ğcieku

3

a) zgodnoĞü z
dokumentacją projektową
b) połoĪenie osi w
planie (sprawdzone
geodezyjnie)
c) rzĊdne wysokoĞciowe
(pomierzone
instrumentem
pomiarowym)
d) równoĞü w profilu
podłuĪnym mieszona łatą
trzymetrową
e) równoĞü w przekroju
poprzecznym
(sprawdzona łatą
trzymetrową profilową z
poziomnicą i pomiarze

Sukcesywnie na kaĪdej działce roboczej
zgodnie z połoĪeniem obrzeĪy i krawĊĪników±2 cm na 100 mb

zgodnie z połoĪeniem obrzeĪy i krawĊĪników ±2 cm na 100 mb

•
•

czĊstotliwoĞü Jw.
NierównoĞci do 10 mm

•
•

czĊstotliwoĞü Jw.
PrzeĞwity miĊdzy łatą a powierzchnią do 10 mm
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przeĞwitu klinem
cechowanym oraz
przymiarem liniowym
wzglĊdnie metodą niwelacji)
f)
spadki poprzeczne
(sprawdzone metodą
niwelacji lub poziomnicą z
odczytem
elektronicznym)
g) spadki podłuĪne
(sprawdzone metodą
niwelacji)
h) szerokoĞü
nawierzchni (sprawdzona
przymiarem liniowym)
i) szerokoĞü i
głĊbokoĞü wypełnienia
spoin i szczelin
j)
sprawdzenie koloru
kostek i desenia ich
ułoĪenia
k) sprawdzenie
równoległoĞci spoin
( zachowanie wzoru)
l) Sprawdzenie ubicia

•
•

czĊstotliwoĞü Jw.
Odchyłki od dokumentacji projektowej do 0,5%

•

w odległoĞciach zapewniających stwierdzenie prawidłowego spływu wody

•
•

czĊstotliwoĞü Jw.
Odchyłki od dokumentacji projektowej do ±5 cm

•

W 5 punktach charakterystycznych dziennej działki roboczej
oglĊdziny i pomiar przymiarem liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm)

Kontrola bieĪąca
Wg dokumentacji projektowej lub decyzji InĪyniera
Wizualne -ewentualnie przy pomocy sznurków i przymiaru milimetrowego

Wizualne oraz po przeprowadzeniu badaĔ nierównoĞci i spadków jw.

W obrbie regulowanych włazów i skrzynek naley sprawdzi stan nawierzchni: czy nie ma zapadni,
załama, czy poziom włazu, skrzynki jest na równi z nawierzchni, wypełnienie i szeroko spoiny wokół
włazu, skrzynki. W przypadku wymiany włazów na nowe naley sprawdzi czy czynno wymiany zostałal
wykonana.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa
Jednostk przedmiarow i obmiarow jest:
- 1m2 nawierzchni z płytek betonowych, z kostki betonowej
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacj projektow, ST i wymaganiami Inyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PŁATNOĝû I ROZLICZENIE ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH I TYMCZASOWYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci i zakresu robót
Ogólne ustalenia dotyczce podstawy płatnoci i zakresu robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszelkich prac zwizanych z wykonaniem zdania okrelonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynnoci ujte w ST, dokumentacji projektowej oraz okrelonych
wymogach formalno - prawnych
9.2. Zakres robót przypadający na cenĊ jednostkową
UłoĪenie 1m2 nawierzchni z kostki betonowej, płytek betonowych wymienionych w pkt 1.3 obejmuje:
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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oznakowanie robót,
zakup i dostarczenie materiałów, ew. przewiezienie z miejsca składowania (dot. kostki z rozbiórki)
ułoenie i zagszczenie podsypki
ułoenie i ubicie kostki/płytek
wypełnienie spoin, oczyszczenie
pielgnacj nawierzchni,
regulacja włazów studziennych lub skrzynek – w przypadku gdy robót nie ujto w poszczególnych
specyfikacjach technicznych branowych i przedmiarach robót
• przeprowadzenie bada i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej

•
•
•
•
•
•
•

W cenie przełoenia naley uwzgldni zabezpieczenie i oznakowanie robót, rozbiórk, oczyszczenie
materiału, usunicie nadmiaru ( z wywozem i utylizacj) bd dosypanie podsypki, wyprofilowanie, ułoenie
kostki z zagszczeniem i wypełnieniem spoin, regulacj włazu (jeli nie ujto odrbn pozycj a w obrbie
przełoenia konieczne jest wykonanie regulacji), prace porzdkowe, wywóz gruzu i utylizacja
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
Warunki stosowania norm podano w ST D-00.00.00
BN-68/8931-04
PN-S-02205:1998
PN-EN206-1:2003
PN-EN 13242:2004
PN-EN12620:2004
PN-80/B-10021
PN-EN 13139:2003
PN-EN-197-1:2002

Drogi samochodowe. Pomiar równoci nawierzchni planografem i łat.
Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Beton. Wymagania, właciwoci, produkcja i zgodno
Kruszywa do niezwizanych i zwizanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Kruszywa do betonu
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Kruszywo do zapraw
Cement. Cz 1: Skład, wymagania i kryteria zgodnoci dotyczce cementów
powszechnego uytku
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1. WSTĉP
Ilekroü w tekĞcie bĊdzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) naleĪy przez to rozumieü Specyfikacje
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych ułoĪeniem krawĊĪników i obrzeĪy w związku z wykonaniem projektu: Zagospodarowanie
terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Ząbkowicach ĝląskich.
.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem:
9 krawĊĪników betonowych 15/30 na ławie betonowej z oporem C12/15 i podsypce piaskowocementowej,
9 obrzeĪy betonowych 8x30 i oporników betonowych na ławie betonowej i podsypce jw.
Betonowe materiały powinny spełniaü wymagania wg normy PN-EN 1340:2004 przy czym naleĪy pamiĊtaü Īe obrzeĪa nie posiadają
swojej normy ( normĊ jw. przyjĊto przez analogiĊ, co oznacza, Īe w praktyce producenci mogą stosowaü inne wymagania normowe
dla swoich wyrobów).
Prefabrykaty betonowe mogą spełniaü wymagania w/w normy lub aprobaty technicznej. Dopuszcza siĊ wykonanie indywidualnej
dokumentacji dla wyrobu z zachowaniem wymagaĔ ustawy o wyrobach budowlanych.
W przypadku opracowania takiej dokumentacji wzorującej siĊ na prefabrykatach opatentowanych , wszelkie konsekwencje wynikające
z naruszenia praw patentowych ponosi Wykonawca.

1.4. OkreĞlenia podstawowe
• KrawĊĪniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
• ObrzeĪa betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie
ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji
Pozostałe okreĞlenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi są:
− krawĊĪniki betonowe i obrzeĪa (oporniki) betonowe wibroprasowane wg PN-EN 1340:2004,
− piasek do zapraw ( jeĞli zaprawa bĊdzie wykonana na miejscu)- maltowanie oraz podsypka piaskowa
(wg PN-EN 13242:2004, wg PN-EN 13139 lub wg innych norm dla kruszyw),
− cement do zapraw- Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byü cementem klasy nie
mniejszej niĪ CEM I 32,5 R odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-1:2002,
− ew. zaprawa cementowa gotowa (była marka M12) PN-85/B-04500,
− woda wg PN-EN 1008:2004,
− beton C12/15 do wykonania ławy pod krawĊĪniki i obrzeĪa wg PN-EN 206-1:2003,
− styropian gr. do 1cm (dylatacja ławy pod krawĊĪniki) ew. masa bitumiczna zalewowa lub papa
asfaltowa
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2.3.1 Kształt i wymiary
ObrzeĪa betonowe powinny posiadaü nastĊpujące cechy fizykomechaniczne
−
−
−
−
−
−

dopuszczalne odchyłki płaskoĞci i prostoliniowoĞci – wg tablicy 1 PN-EN 1340:
odpornoĞü na Ğcieranie – klasa 4(I)
odpornoĞü na zamraĪanie/rozmraĪanie – klasa 3(D)
wytrzymałoĞü na zginanie – klasa 1 (S)
odpornoĞü na poĞlizg/poĞlizgniĊcie – zadowalająca
trwałoĞü ( ze wzglĊdu na wytrzymałoĞü) - zadowalająca

Zalecana długoĞü:l=100cm (±1%z dokładnoĞcią do milimetra nie mniej niĪ 4mm i nie wiĊcej niĪ 10mm)
b= 8 lub 10 cm (±5% z dokładnoĞcią do milimetra nie mniej niĪ 3 mm i nie wiĊcej niĪ 10mm)
h= 30cm lub 25 cm (±5% z dokładnoĞcią do milimetra nie mniej niĪ 3 mm i nie wiĊcej niĪ
10mm)
powierzchnia (±3% z dokładnoĞcią do milimetra nie mniej niĪ3 mm i nie wiĊcej niĪ 5mm
2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnia, tekstura, zabarwienie obrzeĪy oceniana jest zgodnie z załącznikiem J normy PN-EN
1340. ZgodnoĞü elementów ocenianych na podstawie w/w załącznika powinna byü ustalona o ile nie ma
znaczących róĪnic tekstury, zabarwienia przy porównaniu próbek dostarczonych przez producenta a
zatwierdzonymi przez odbiorcĊ. Powierzchnie obrzeĪy betonowych powinny byü płaskie, bez rys, pĊkniĊü i
ubytków betonu. KrawĊdzie elementów powinny byü równe i proste.
2.3.3. Składowanie
ObrzeĪa betonowe mogą byü przechowywane na składowiskach otwartych
posegregowanych
ObrzeĪa betonowe naleĪy układaü z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.

odpowiednio

2.4. KrawĊĪniki betonowe – nowe
2.4.1. Kształt i wymiary

•
•
•
•

l=100cm (±1%z dokładnoĞcią do milimetra nie mniej niĪ 4mm i nie wiĊcej niĪ 10mm)
b= 15 cm (±5% z dokładnoĞcią do milimetra nie mniej niĪ 3 mm i nie wiĊcej niĪ 10mm)
h= 30cm lub inne, c,d (±5% z dokładnoĞcią do milimetra nie mniej niĪ 3 mm i nie wiĊcej niĪ 10mm)
powierzchnia (±3% z dokładnoĞcią do milimetra nie mniej niĪ 3 mm i nie wiĊcej niĪ 5mm

2.4.2 Wymagania fizykomechaniczne
Jak dla obrzeĪy, przy czym wytrzymałoĞü na zginanie powinna byü klasy 2 (T).
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Jak dla obrzeĪy.
2.4.4. Składowanie
Jak dla obrzeĪy.
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2.5. Materiały na ławy
Do wykonania ław betonowych naleĪy stosowaü odpowiednio beton klasy C 12/15 klasy ekspozycji XO
wg PN-EN 206-1, konsystencja gĊstoplastyczna.
ZałoĪono zakup i dowóz betonu zatwierdzonego przez InĪyniera z betoniarni wskazanej przez WykonawcĊ.
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w ST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt
Roboty wykonuje siĊ rĊcznie przy zastosowaniu:
− wibratorów płytowych, ubijaków rĊcznych lub mechanicznych.
− sprzĊt do przewozu materiałów: ładowarki z widłami, ew. wózki widłowe
− łopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, łomy, sprzĊt brukarski
− osprzĊt do koparki typu szczypce – do układania krawĊĪników najazdowych profilowanych
− inny jeĞli wykonawca uzna za niezbĊdny do ustawienia krawĊĪnika i obrzeĪy
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport krawĊĪników, obrzeĪy,
W/w materiały mogą byü przewoĪone dowolnymi Ğrodkami transportowymi, ułoĪone pionowo na paletach.
Materiały powinny byü zabezpieczone przed przemieszczeniem siĊ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
górna warstwa nie powinna wystawaü poza Ğciany Ğrodka transportowego wiĊcej niĪ 1/3 wysokoĞci tej
warstwy.
4.3. Transport pozostałych materiałów
Transport cementu i betonu powinien siĊ odbywaü w samochodach zamkniĊtych lub pod przykryciem w
celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem bądĨ zawilgoceniem – w zaleĪnoĞci od warunków
atmosferycznych.
Piasek na zaprawĊ moĪna przewoziü dowolnym Ğrodkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami.
5. WYKONANIE ROBÓT5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod ławy i poszczególnych warstw podbudowy
JeĪeli zajdzie koniecznoĞü wykonania koryta pod ławy (gdyĪ w wiĊkszoĞci krawĊĪniki, obrzeĪa są układane
w obrĊbie wykonanych wczeĞniej robót ziemnych) to naleĪy je wykonywaü zgodnie z PN-S-02205:1998.
Wymiary wykopu powinny odpowiadaü wymiarom ławy w planie z uwzglĊdnieniem w szerokoĞci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku. WskaĨnik zagĊszczenia dna wykonanego koryta pod ławĊ powinien wynosiü co
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora – w miejscach gdzie nie ma wczeĞniej wykonanego koryta.
W przeciwnym razie wskaĨnik powinien wynosiü min 1,0.
Wymagania dla podbudowy z kruszywa i warstwy technologicznej podano w odrĊbnych specyfikacjach.
Na przygotowanym podłoĪu naleĪy ułoĪyü i zagĊĞciü warstwĊ odcinającą z piasku o o gruboĞci i w
miejscach podanych w dokumentacji technicznej.
5.3. Wykonanie ław
Ławy naleĪy wykonaü zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej
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Ławy betonowe wykonuje siĊ bez szalowania ( wyjątek stanowią ławy pod Ğcieki bez „oparcia”) a ławy
betonowe z oporem wykonuje siĊ w szalowaniu. Beton rozĞcielony w szalowaniu lub bezpoĞrednio w korycie
powinien byü wyrównywany warstwami.
Przy ułoĪeniu betonu pod krawĊĪniki naleĪy stosowaü co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione
przekładkami ze styropianu (gr. styropianu do 1 cm, wys. do 1/3 wysokoĞci ławy, styropian ułoĪony na całej
szerokoĞci ławy) Dopuszczalne jest wykonanie dylatacji z innego materiału (np. emulsje bitumiczne, paski
papy) po uzgodnieniu z InĪynierem Budowy. Szalunek moĪna wykonaü z desek, akr lub innych
zaakceptowanych przez InĪyniera Budowy.
WarstwĊ wyrównawczą wykonuje siĊ w jednej warstwie. Natychmiast po rozłoĪeniu i wyprofilowaniu
mieszanki naleĪy rozpocząü jej zagĊszczanie. Powierzchnia zagĊszczonej warstwy powinna mieü
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
WilgotnoĞü mieszanki betonu podczas zagĊszczania powinna byü równa wilgotnoĞci optymalnej z
tolerancją + 10% i - 20% jej wartoĞci.
ŁawĊ naleĪy pielĊgnowaü w zaleĪnoĞci od warunków atmosferycznych;
a) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego lub geowłókniną, ułoĪoną
na zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,
b) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni,
c) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
d) polewanie wodą przez 7-10 dni
e) MoĪna zastosowaü inne zabezpieczenia po uzgodnieniu z InĪynierem Budowy.
Roboty związane z wbudowaniem krawĊĪników na ławie betonowej z oporem winny byü wykonywane w
okresie wiosenno-jesiennym przy temperaturze otoczenia nie niĪszej niĪ 5 stopni Celsjusza.
5.4. Ustawienie krawĊĪników betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania krawĊĪników
• ĝwiatło (odległoĞü górnej powierzchni krawĊĪnika od jezdni) krawĊĪników podano w dokumentacji
projektowej.
• Ustawianie krawĊĪników na ławie betonowej wykonuje siĊ jednoczeĞnie z wykonaniem ławy betonowej i
ułoĪeniem podsypki piaskowo- cementowej
5.4.2 Wypełnianie spoin
KrawĊĪniki naleĪy układaü na styk a spoiny krawĊĪników nie mogą przekraczaü szerokoĞci 0,5 cm.
Na odcinkach prostych nie ma potrzeby ich wypełniania. Na łukach o promieniach poniĪej 20 m zastosowaü
krawĊĪniki łukowe. W przypadku promieni wiĊkszych moĪna zastosowaü krawĊĪniki ciĊte na miejscu
budowy (max dł. krawĊĪnika 0,50 m ), spoiny miĊdzy krawĊĪnikami (na łukach nie powinny przekraczaü
1,0 cm) – naleĪy wypełniü zaprawą na bazie cementu najlepiej mrozoodporną o znacznej odpornoĞci na
nacisk kół pojazdów zatwierdzonym prze InĪyniera ewentualnie za zgodą InĪyniera.
Spoinowanie naleĪy równieĪ wykonaü na łukach i na odcinkach prostych w miejscu gdzie przechodzi
dylatacja, jeĞli ta pokrywa siĊ w linii prostej ze spoiną miĊdzy krawĊĪnikami. Spoiny przed zalaniem zaprawą
naleĪy oczyĞciü i zmyü wodą.
Po zalaniu w miejscu spoin krawĊĪniki naleĪy oczyĞciü.
W obu przypadkach do wypełniania spoin moĪna zastosowaü materiały gotowe odporne na zmiany
temperatury, o dobrej przyczepnoĞci i odpowiednio wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne po
uzgodnieniu z InĪynierem Budowy.
Ewentualne krawĊĪniki najazdowe naleĪy układaü ze spoiną 5mm – w przypadku tych krawĊĪników nie
naleĪy wypełniaü spoin zaprawą.
5.5. Ustawienie obrzeĪy
5.5.1. Zasady ustawiania obrzeĪy
ObrzeĪa ustawiü ze „Ğwiatłem” podanym w dokumentacji projektowej. Po zakoĔczeniu prac opór i ławĊ
naleĪy pielĊgnowaü w zaleĪnoĞci od warunków atmosferycznych: przysypanie piaskiem i nawilĪanie w
okresie upałów; przykrycie geowłókniną lub innym materiałem w okresie zimowym. Nie naleĪy układaü
obrzeĪy w temp. poniĪej 5 stopni Celsjusza.
5.5.2 Wypełnianie spoin
Spoiny nie powinny przekraczaü 5 mm. Przy szczelinie wiĊkszej niĪ 0,5 (np. przy łukach )zastosowaü
wypełnienie zaprawą cementowo – piaskową (1:2) lub jak w przypadku krawĊĪników do wypełniania spoin
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moĪna zastosowaü materiały gotowe odporne na zmiany temperatury, o dobrej przyczepnoĞci i odpowiednio
wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne po uzgodnieniu z InĪynierem Budowy. Spoiny przed zalaniem
zaprawą trzeba oczyĞciü na pełną głĊbokoĞü i zmoczyü wodą.
Spoiny muszą byü wypełnione na pełną głĊbokoĞü.

6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Uwaga. PoniĪej podano zalecane kontrole i badania materiałów oraz kontrolĊ wykonanych robót.
Oznacza to, Īe o rodzaju, sposobie i/ lub koniecznoĞci przeprowadzonych badaĔ decyduje InĪynier
Budowy.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
6.2.1. Badania elementów betonowych
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawiü wyniki badaĔ materiałów (wg
dokumentów dostarczonych przez producenta) przeznaczonych do ustawienia krawĊĪników betonowych,
obrzeĪy InĪynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnĊtrznego naleĪy przeprowadziü na podstawie oglĊdzin elementu przez pomiar
i policzenie uszkodzeĔ wystĊpujących na powierzchniach i krawĊdziach elementu. Pomiary długoĞci i
głĊbokoĞci uszkodzeĔ naleĪy wykonaü za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnoĞcią do 1
mm,
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleĪy przeprowadziü z dokładnoĞcią do 1 mm przy uĪyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taĞmy. Sprawdzenie kątów prostych w naroĪach elementów
wykonuje siĊ przez przyłoĪenie kątownika do badanego naroĪa i zmierzenia odchyłek z dokładnoĞcią do 1
mm.
Sprawdzenia wyglądu zewnĊtrznego, kształtu i wymiarów Wykonawca dokonuje na wniosek InĪyniera.
6.3. Badania w czasie robót
PoniĪej podano minimalny zakres badaĔ, które powinny byü przeprowadzone podczas trwania robót.
O koniecznoĞci, rodzaju i czĊstotliwoĞci badaĔ decyduje InĪynier Budowy.
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławĊ
ZagĊszczenie podłoĪa pod ławĊ oraz podsypki powinno byü zgodne z pkt 5.2. z czĊstotliwoĞcią 1 raz na
200mb.
6.3.2. Sprawdzenie ław pod krawĊĪniki(obrzeĪa) i ustawienia krawĊĪników(obrzeĪy)
Przy wykonywaniu ław badaniu powinny podlegaü:
a) ZgodnoĞü profilu podłuĪnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłuĪny górnej powierzchni ławy powinien byü zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne
odchylenia mogą wynosiü ± 1 cm na kaĪde 100 m ławy.
b) Wymiary i zagĊszczenie ławy.
Wymiary i zagĊszczenie ław naleĪy sprawdziü w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaĪde 100 m
ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:
• dla wysokoĞci ± 10% wysokoĞci projektowanej,
• dla szerokoĞci ± 10% szerokoĞci projektowanej.
Przy ustawianiu krawĊĪników i obrzeĪy naleĪy sprawdzaü:
• dopuszczalne odchylenia linii elementów betonowych w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 2
cm na kaĪde 100 m ( dla obrzeĪy ± 5 cm) ustawionego elementu,
• dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny elementu betonowego od niwelety projektowanej,
które wynosi ± 2 cm na kaĪde 100 m ustawionego krawĊĪnika (dla obrzeĪa ± 1 cm),
• równoĞü górnej powierzchni elementu betonowego, sprawdzane przez przyłoĪenie w dwóch punktach na
kaĪde 100 m elementu, trzymetrowej łaty, przy czym przeĞwit pomiĊdzy górną powierzchnią elementu i
przyłoĪoną łatą nie moĪe przekraczaü 1 cm,
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Badanie właĞciwoĞci składników mieszanki betonowej jak i właĞciwoĞci samej mieszanki naleĪy do zadaĔ
Producenta i winna byü zgodna z PN-EN 206-1: 2003 i norm w niej powołanych.
W trakcie wbudowywania mieszanki Wykonawca powinien wykonaü:
• badanie konsystencji wg PN-EN 12350-x:2001 – na zlecenie InĪyniera,
• oznaczenie wytrzymałoĞci na Ğciskanie betonu -min. 1 seria po 3 próbki na 1km ustawionych obrzeĪy i
krawĊĪników wg PN-EN 12390-3:2001 i/lub wg PN-EN 12504-1:2001,
• oznaczenie nasiąkliwoĞci betonu – w przypadkach wątpliwych,
• oznaczenie mrozoodpornoĞci – na zlecenie InĪyniera.
Uwaga. Na budowie badanie konsystencji mieszanki moĪna przeprowadziü dowolnie jedną z wybranych
metod:
- opad stoĪka S
- Vebe V
- stopieĔ zagĊszczalnoĞci
Nie jest wymagana zgodnoĞü wyboru metod badanie konsystencji i wytrzymałoĞci na budowie z
metodami badaĔ mieszanki przez producenta.
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych ławy z betonu
6.3.1. Zalecana czĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów
CzĊstotliwoĞü oraz zakres badaĔ i pomiarów podaje tablica niĪej.

Lp.
1

Wyszczególnienie badaĔ i pomiarów

Zalecana minimalna czĊstotliwoĞü
badaĔ i pomiarów

Tolerancja
w stosunku do projektu

SzerokoĞü

2 razy na 100m ławy

2

RównoĞü podłuĪna ( łata 4m)

jw

+10 cm, −5 cm.
Nie powinny przekroczyü 1 cm

3
4

RównoĞü poprzeczna (łata 4m)
Spadki poprzeczne*)

7

GruboĞü warstw

2 razy na 100m

± 0,5 %.
± 1 cm,

Po wykonaniu ław i ustawieniu krawĊĪników InĪynier powinien przeprowadziü wizualną kontrolĊ wykonanych
prac, głównie trwałoĞci ławy, jej gruboĞci i pielĊgnacji.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
Jednostki obmiarowe i przedmiarowe dla krawĊĪnika, obrzeĪa, - 1m
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InĪyniera, jeĪeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOĝCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatnoĞci i rozliczenia robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych w wykonaniem zadania okreĞlonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynnoĞci ujĊte w ST, Dokumentacji Projektowej oraz dokumentach
umowy.
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9.2. Zakres robót
Ustawienie 1m krawĊĪnika betonowego (wystającego, wtopionego, obniĪonego, najazdowego itp) obejmuje:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
wykonanie koryta pod ławĊ, ułoĪenie ew. podsypki z piasku, zagĊszczenie,
wykonanie szalunku ( montaĪ i demontaĪ szalunku),
wykonanie ławy i dylatacji, ułoĪenie podsypki paskowo-cementowej
ustawienie krawĊĪników lub prefabrykatu*
pielĊgnacja ław betonowych
zalanie spoin zaprawą cementowo- piaskową, wyczyszczenie krawĊĪników po zalaniu spoin
przeprowadzenie badaĔ i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

* w przypadku prefabrykatu naleĪy doliczyü wszelkie koszty związane np. z wykonaniem ewentualnej
dokumentacji indywidualnej
Ustawienie 1m obrzeĪa obejmuje nastĊpujący zakres robót:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- zakup i dowiezienie materiału na budowĊ
- ew. wykonanie rowka, ułoĪenie podsypki z piasku
- montaĪ i demontaĪ szalunków, ułoĪenie ławy, ułoĪenie podsypki piaskowo – cementowej
- zagĊszczenie odpowiednich warstw
- wbudowanie obrzeĪy i ich ew. spoinowanie
- obsypanie gruntem
- uprzątniecie terenu wykonywania robót
- przeprowadzenie pomiarów i badaĔ podanych w ST
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
PN-S-02205:1998
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 13242:2004
PN-EN 1340 :2004
PN-80/B-10021
PN-EN-197-1:2002
PN-EN 13139:2003

Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Beton. Wymagania, właĞciwoĞci, produkcja i zgodnoĞü
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
KrawĊĪniki betonowe. Wymagania i metody badaĔ
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Cement. CzĊĞü 1: Skład, wymagania i kryteria zgodnoĞci dotyczące cementów powszechnego
uĪytku
Kruszywo do zapraw

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatnoĞci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

PN-EN 934-2:1999
PN-B-04481: 1988
PN-S-96013: 1997
PN-S-96014: 1997
BN-68/8931-04
PN-EN12620:2004
PN-EN 1008:2004

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchniĊ ulepszoną.
Drogi samochodowe. Pomiar równoĞci nawierzchni planografem i łatą.
Kruszywa do betonu
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatnoĞci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu

PN-EN 12350-x

Badania Mieszanki Betonowej
Poszczególne czĊĞci dotyczą:
1- pobieranie próbek
2-badanie konsystencji metodą opadu stoĪka
3- jw. lecz metodą Ve-Be
4- jw. lecz metodą oznaczenia stopnia zagĊszczalnoĞci
5- jw. lecz metodą stolika rozpływowego
6- gĊstoĞü
7- badanie zawartoĞci powietrza
Badania betonu
Poszczególne czĊĞci dotyczą
1- kształty i wymiary próbek
2- pielĊgnacja próbek
3- wytrzymałoĞü próbek na Ğciskanie

PN-EN 12390-x
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4- wymagania dla maszyn wytrzymałoĞciowych
5- wytrzymałoĞü próbek na zginanie
6- jw. lecz na rozciąganie
7- gĊstoĞü betonu
8- głĊbokoĞü penetracji wody
PN-EN 12504-1:2002

Badania betonu w konstrukcjach. Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałoĞci
na Ğciskanie

Uwaga
O zastosowaniu norm moĪna przeczytaü w ST D 00.00.00

Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Ząbkowicach ĝląskich
98

D-07.02.01 – Oznakowanie pionowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D - 07.02.01

• Oznakowanie pionowe
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1. WSTĉP
Ilekroü w tekĞcie bĊdzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) bądĨ o szczegółowej specyfikacji
technicznej (SST) bądĨ o ogólnej specyfikacji technicznej (OST) naleĪy przez to rozumieü Specyfikacje
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót
wymienionych w pkt. 1.3 projektu zagospodarowania terenu gminnego przy ul. Ciasnej w
Ząbkowicach ĝląskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objĊtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz prowadzenia robót przy wykonaniu nastĊpujących robót:
• ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych (równieĪ demontowanych na czas
budowy jeĪeli zajdzie koniecznoĞü tymczasowego demontaĪu) z wykonaniem fundamentów,
• przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do słupków
• demontaĪ i montaĪ słupków oraz zdjĊcie tablic i ich montaĪ
1.4. OkreĞlenia podstawowe
Tarcza znaku - płaska powierzchnia, na której w sposób trwały umieszczone jest lico znaku. Tarcza moĪe by
wykonana z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczona przed procesami korozji powłokami ochronnymi
zapewniającymi jakoĞü i trwałoĞü znaku.
Lico znaku - przednia czĊĞü znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną treĞcią,
wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.
Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właĞciwoĞci odblaskowe (wykonane jest z materiału
o odbiciu powrotnym - współdroĪnym).
Konstrukcja wsporcza znaku - kaĪdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysiĊgniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciąĪeĔ zmiennych i stałych działających na konstrukcjĊ i
zamontowane na niej znaki lub tablice.
Znak pionowy - składa siĊ z lica, tarczy z uchwytem montaĪowym oraz z konstrukcji wsporczej.
Znak nowy - znak uĪytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiĊcy od daty
produkcji.
Znak uĪytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuĪszy niĪ 3 miesiące od
daty produkcji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoĞü wykonania robót oraz za zgodnoĞü z Dokumentacją Projektową i
ST.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 2.
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Dopuszczone do stosowania są wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym B.
KaĪdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadaü aprobatĊ
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkĊ.
2.2. Materiały stosowane do fundamentów znaków
Fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych znaków mogą by wykonane jako:
− prefabrykaty betonowe,
− z betonu wykonywanego "na mokro",
− z betonu zbrojonego,
− inne rozwiązania zaakceptowane przez InĪyniera.
ZałoĪono Īe cokoły bĊdą wykonywane z betonu klasy nie niĪszej niĪC12/15:
W przypadku braku wymiarów ław w dokumentacji projektowej, Wykonawca jest odpowiedzialny za takie
posadowienie elementów aby zapewniü ich stabilnoĞü (sztywnoĞü). Min. głĊbokoĞü posadowienia słupka
oznakowania -0,8m o przekroju co najmniej 40x40 .
2.3 Znaki drogowe
Znaki drogowe powinny spełniaü wymagania normy PN-EN 12899:1 2010.
Znaki i tablice drogowe wykonane z blachy ocynkowanej z podwójnie zaginaną krawĊdzi - lica znaków
wykonane z folii odblaskowej typu II - symbole znaków typowych nanoszone techniką sitodruku. Folia
stosowana do znaków pionowych powinna posiadaü znak bezpieczeĔstwa B lub CE.
Wymiary znaków drogowych naleĪy przyjąü zgodnie z dokumentacją projektową
Tarcze znaków powinny byü wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o gr. min. 1,25 mm natomiast
tablice o powierzchni >1m2 powinna byü wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo o gr. min. 1,50 mm
Tarcze na odwrotnej stronie znaków powinny mieü barwĊ szarą.
Zamocowanie znaków naleĪy wykonaü poprzez uniwersalny uchwyt przymocowany do tarczy znaku, z
moĪliwoĞcią regulacji.

2.4 Słupki
Rury stalowe ze szwem lub bez szwu ocynkowane ogniowo do montaĪu oznakowania zwykłego
powinna wynosiü nie mniej niĪ 70 ȝm powłoki cynkowej.
Do mocowania znaków naleĪy stosowaü rury o Ğrednicy nie mniej niĪ 60 mm. Słupki do znaków powinny byü
ocynkowane oraz zabezpieczone od góry korkiem z tworzywa sztucznego (lub inny zwyczajowo przyjĊty
sposób) od dołu wyposaĪone w tzw. „wąsy kotwiące” z blachy stalowej ocynkowanej w kształcie ceownika
lub jako profil zamkniĊty.
3. SPRZĉT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2. SprzĊt do wykonania oznakowania pionowego
Roboty związanie z wykonaniem i ustawieniem oznakowania pionowego w zaleĪnoĞci od wielkoĞci
oznakowania mogą byü wykonane rĊcznie lub przy uĪyciu dowolnego sprzĊtu mechanicznego,
zaakceptowanego przez InĪyniera.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
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4.2. Transport materiałów do pionowego oznakowania dróg
Transport materiałów powinien siĊ odbywaü Ğrodkami transportowymi w sposób uniemoĪliwiający ich
przesuwanie siĊ w czasie transportu i uszkadzanie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Przed przystąpieniem do robót naleĪy wyznaczyü: lokalizacjĊ znaku, tj. jego odległoĞü od krawĊdzi
jezdni lub miejsc postojowych. Lokalizacja znaków winna byü zgodna z projektem.
Fundamenty do osadzenia słupków powinien mieü głĊbokoĞü co najmniej 80 cm i wymiary min. 40x40cm.
NaleĪy zwróciü uwagĊ na odpowiednie zagĊszczenie betonu w fundamencie. Grunt lub kruszywo z wykopu
w zaleĪnoĞci od miejsca ustawienia znaku, naleĪy wywieĨü i zeskładowaü (zutylizowaü) lub rozplantowaü w
obrĊbie znaku usytuowanego w zieleĔcu. Przy usytuowaniu znaku w nawierzchni z kostki naleĪy tak
odbudowaü nawierzchniĊ aby w obrĊbie słupka nie było zapadniĊü nierównoĞci, ubytków.
WysokoĞü umieszczenia znaku powinna byü dostosowana do rodzaju drogi lub ulicy ( krawĊdĨ dolna tarczy
minimum 2 m od nawierzchni). Nad chodnikiem wysokoĞü umieszczenia tarczy winna wynosiü 2,5 m.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
• odchyłka od pionu, nie wiĊcej niĪ ± 1 %,
• odchyłka w wysokoĞci umieszczenia znaku, nie wiĊcej niĪ ± 2 cm,
• odchyłka w odległoĞci ustawienia znaku od krawĊdzi jezdni nie wiĊcej niĪ ± 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odległoĞci umieszczenia znaku.
Tarcza znaku musi byü zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemoĪliwiający jej przesuniĊcie
lub obrót. Połączenie konstrukcji wsporczej z tablicą informacyjną i znakiem drogowym wykonaü przy
pomocy uniwersalnych uchwytów, do znaków i tablic drogowych.
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umoĪliwiaü, przy
uĪyciu odpowiednich narzĊdzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres uĪytkowania
znaku.
Na obszarach, na których wystĊpują czĊste przypadki dewastacji znaków, zaleca siĊ stosowanie elementów
złącznych o konstrukcji uniemoĪliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby
niepowołane.
Tarcza znaku składanego musi wykazywaü pełną integralnoĞü podczas najechania przez pojazd w
kaĪdych warunkach kolizji. W szczególnoĞci - Īaden z segmentów lub elementów tarczy nie moĪe siĊ od niej
odłączaü w sposób powodujący naraĪenie kogokolwiek na niebezpieczeĔstwo lub szkodĊ.
Nie dopuszcza siĊ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający
bezpoĞredniego przeprowadzenia Ğrub mocujących przez lico znaku.
6. KONTROLA JAKOĝCI ROBÓT
Kontrola jakoĞci robót obejmuje:
− badania jakoĞci materiałów pod wzglĊdem zgodnoĞci z ST,
− prawidłowoĞü wykonania znaków i tablic drogowych - zgodnoĞü z rozporządzeniem
"Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeĔ
bezpieczeĔstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach"- załącznik nr 1-4 do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
− pod wzglĊdem kształtu, wymiarów, rysunku, kolorystyki i liternictwa,
− prawidłowoĞü wykonania i zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji wsporczych i
znaków,
− prawidłowoĞü wykonania wykopów pod fundamenty znaków,
− prawidłowoĞü wykonania fundamentów i połączenia słupków z fundamentem.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa
Jednostką obmiarowi i przedmiarową jest:
szt. (sztuka) lub komplet (kpl) - dla zawieszenia tarczy, ustawienia słupka do znaku, lub demontaĪu
wymienionych elementów
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje siĊ za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InĪyniera,
jeĪeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
Odbiór robót oznakowania pionowego i innych elementów dokonywany jest na zasadzie odbioru
ostatecznego.
9. ROZLICZENIE ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH I TYMCZASOWYCH
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące punktu
Ogólne ustalenia dotyczące w/w punktu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac związanych z wykonaniem zadania okreĞlonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym wszystkie czynnoĞci ujĊte w ST (dot. równieĪ odbudów nawierzchni w
obrĊbie oznakowania), Dokumentacji Projektowej, PZJ oraz okreĞlonych w wymogach formalno – prawnych
oraz zakup materiału.
Cena ustawienia 1 szt słupka stalowego obejmuje:
• Roboty przygotowawcze
• Wytyczenie miejsca ustawienia, rozbiórka nawierzchni w niezbĊdnym zakresie.
• Wykonanie rowka, usuniĊcie urobku wraz z wywozem i ew. utylizacją
• Ustawienie słupka
• Wykonanie i pielĊgnacja fundamentu
• Obsypanie fundamentu i zagĊszczenie
• Odbudowa nawierzchni w obrĊbie słupka,
• Kontrola ustawienia oznakowania
• UprzątniĊcie terenu
Cena zawieszenia 1 szt tarczy oznakowania obejmuje: materiał i montaĪ tarczy na słupku
Cena demontaĪu 1szt słupka obejmuje: rozbiórka nawierzchni ( w przypadku gdy demontaĪ nastĊpuje w
miejscu poza pasem robót) ,odkopanie, zdemontowanie ,oczyszczenie usuniĊcie fundamentu
( wywóz gruzu +składowanie), zasypanie i zagĊszczenie wykopu gruntem, odtworzenie nawierzchni jeĪeli
jest konieczne, kontrola wykonanych robót , przechowanie na czas robót
DemontaĪ tablicy obejmuje: zdemontowanie, oczyszczenie, konserwacja ( jeĪeli stan oznakowania tego
wymaga), przechowanie na czas robót wszystkich elementów
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- "Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeĔ
bezpieczeĔstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach" – załącznik
nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
- PN-EN 12899-1

Pionowe znaki drogowe. Cz.1: Znaki stałe.

- PN-EN 206-1:2003 Beton CzĊĞü 1: Wymagania, właĞciwoĞci, produkcja i zgodnoĞü.
- PN-H-74243:1992/Az1:1996 – Rury stalowe ze szwem precyzyjne
- PN-EN 10305-2:2005 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. CzĊĞü 2: Rury ze szwem
ciągnione na zimno.
- DIN 2393

Rury stalowe ze szwem precyzyjne o podwyĪszonej dokładnoĞci.

PN-EN ISO -1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na Īeliwo i stal metodą zanurzeniową -- Wymagania i
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• MontaĪ urządzeĔ małej architektury.
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1. WSTĊP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z montaĪem urządzeĔ małej architektury.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objċtych ST
Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wykoĔczeniowych związanych z montaĪem urządzeĔ
zgodnie z dokumentacja projektową.
1.4. Okreğlenia podstawowe
OkreĞlenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i okreĞleniami zawartymi w D 00.00.00 Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczĆce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞü ich wykonania, zgodnoĞü z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materiały
Materiały uĪyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniaü warunki okreĞlone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadaü
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót
budowlanych, naleĪy stosowaü materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem
technicznym i rysunkami.
Materiały:
- ławki parkowe zgodnie z projektem;
- kosze zgodnie z projektem;
3. Sprzċt
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne.
4. Transport
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Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi D 00.00.00 Wymagania ogólne.
Proponuje siĊ uĪyü nastĊpujących Ğrodków transportu:
· samochód dostawczy;
5. Ogólne warunki wykonywania robót
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne.
5.2. Do wykonania montaĪu naleĪy przystąpiü po wykonaniu podbudowy oraz wszystkich
prac przygotowawczych.
5.4. W celu wykonania montaĪu, naleĪy wykonaü nastĊpujące prace:
· wykonanie montaĪu urządzeĔ małej architektury/iloĞü zgodna z przedmiarem/ - kpl;
6. Kontrola jakoğci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci.
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót, podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne.
6.2. Kontrola jakoĞci materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadaü wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaü Ğwiadectwa jakoĞci producenta i uzyskaü
akceptacjĊ inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakoĞci robót.
Kontroli podlega:
· zgodnoĞü z dokumentacją techniczną miejsc montaĪu;
· trwałoĞü montaĪu;
· wygląd zewnĊtrzny zamontowanych elementów;
· liniowoĞü zamontowanych elementów;
Jednostką obmiaru jest:
· m2/szt/mb montaĪu urządzeĔ.
7. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót, podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne .
Odbioru robót naleĪy dokonaü zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano-MontaĪowych, oraz dok. techniczną.
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• ZałoĪenie trawnika i zieleni.
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1. WSTĊP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z załoĪeniem trawnika.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objċtych ST
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z załoĪeniem trawnika, zgodnie z
dokumentacja projektową.
W ramach inwestycji przewiduje siĊ wykonanie:
- załoĪenie trawnika;
- posadzenie drzew i krzewów.
1.4. Okreğlenia podstawowe
OkreĞlenia podstawowe podane w niniejszej ST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami i okreĞleniami zawartymi w D 00.00.00 Wymagania ogólne.
1.5. Ogólne wymagania dotyczĆce robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoĞü ich wykonania, zgodnoĞü z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga
pozwolenia na budowĊ.
Przed przystąpieniem do robót, wykonawca zgłosi ten fakt właĞciwemu organowi, na 30 dni
przed zamierzonym terminem rozpoczĊcia robót.
2. Materiały
Materiały uĪyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniaü warunki okreĞlone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadaü
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót
budowlanych dotyczących zagospodarowania terenu, naleĪy stosowaü materiały zgodnie z
dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.
Materiały:
· humus pod zieleĔ;
· nasiona traw;
· nawozy mineralne;
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· drzewa liĞciaste;
· Īywopłot;
3. Sprzċt
Ogólne wymagania dotyczące sprzĊtu podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne.
SprzĊt budowlany powinien odpowiadaü pod wzglĊdem typów i iloĞci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologią załoĪoną w dokumentacji projektowej, do wykonania trawnika
proponuje siĊ uĪyü nastĊpującego sprzĊtu:
· ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich i zwałowania;
· łopaty;
· grabie;
· linki, kołki do wytyczania;
· poziomica;
4. Transport
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi D 00.00.00 Wymagania ogólne.
Proponuje siĊ uĪyü nastĊpujących Ğrodków transportu:
· samochód skrzyniowy
· wywrotka
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne.
5.1.1. Przygotowanie terenu pod zieleĔ.
W miejscach wykonania trawników rozłoĪyü warstwĊ ziemi urodzajnej o gruboĞci 15 cm. W
miarĊ moĪliwoĞci naleĪy wykorzystaü ziemiĊ urodzajną zdjĊtą z pasa realizacyjnego robót i
złoĪoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej naleĪy ja zakupiü.
Grunt naleĪy ujednoliciü przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyĪowe.
5.1.2. Wykonanie i pielĊgnacja trawników.
Trawy wysiewaü w zasadzie przez cały okres wegetacji tj. od początku kwietnia do wrzeĞnia,
jednak najlepsze rezultaty osiąga siĊ wysiewając nasiona w sierpniu gdy panują optymalne
warunki ich kiełkowania ( odpowiednia temperatura i wilgotnoĞü gleby). Dobrze udają siĊ
równieĪ siewy w okresie wiosennym, szczególnie w przypadku rejgrasu angielskiego, który
kiełkuje najszybciej w 5 - 15 dni. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem obsiewu jest
wysiew rĊczny, w dwa krzyĪujące siĊ kierunki. Trawy wysiewaü podczas bezwietrznej
pogody i przy duĪej wilgotnoĞci powietrza. Wysiewane nasiona naleĪy przykryü ziemią.
NajczĊĞciej wykonuje siĊ to poprzez przemieszanie wierzchniej warstwy podłoĪa na
głĊbokoĞü 3 cm broną posiewaną, kolczatką bądĨ grabiami. Przykrycie nasion warstwą ziemi
daje lepszej jakoĞci murawĊ.
ZuĪycie nasion wynosi Ğrednio 25 g/m2 na terenie płaskim a na skarpowym 30 g/m2 .
Trawniki naleĪy pielĊgnowaü przez podlewanie, koszenie, grabienie i dosiewanie trawy w
Zagospodarowanie terenu gminnego przy ul. Ciasnej w Ząbkowicach ĝląskich
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czasie zakładania trawnika oraz w okresie do zakoĔczenia robót.
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót
5.2.1. Przygotowanie terenu pod zieleĔ
Po zakoĔczeniu budowy zebraü zanieczyszczenia i wywieĞü na wysypisko. W celu
przygotowania terenu pod zieleĔ naleĪy:
· rozĞcieliü minimum 10 cm warstwĊ ziemi Īyznej. Prawidłowy odczyn gleby powinien
wahaü siĊ w granicach pH 5,5 – 6,5.
· rozĞcieliü 2 cm warstwĊ mieszanki torfu z nawozami mineralnymi.
· pod drzewa i krzewy naleĪy wykopaü doły o Ğrednicy 50 – 70 cm, zaprawiü je do połowy
glebą urodzajną;
5.2.2. Trawniki
Ze wzglĊdu na małe powierzchnie trawnika i niekiedy płytkie usytuowanie uzbrojenia terenu
naleĪy wykonaü trawniki dywanowe.
Zalecana mieszanka traw:
· kostrzewa róĪnolistna – Festuca heterohylla - 45%
· rajgras angielski – Lolium parenne „Gazon” - 20 % nie wiĊcej niĪ 20%
(ekspansywnoĞü).
· wiechlina łąkowa – Poa pjratensis „Alicja” - 35 %
Razem 100 %
Trawniki zakładaü rĊcznie siewem z wysiewem nawozów mineralnych. ZuĪycie mieszanki
traw w iloĞci 20 – 30 kg na 100 m2 powierzchni trawnika.
5.2.3. Drzewa i krzewy
Zaleca siĊ stosowanie roĞlin kupowanych w pojemnikach. IloĞci sadzonych drzew i krzewów zgodnie z
dokumentacją projektową.
Drzewa i krzewy sadziü rĊcznie, w uprzednio przygotowanych dołkach. Drzewa dodatkowo
zabezpieczyü poprzez usztywnienie i podwiązanie do trzech palików dla kaĪdego drzewa.
6. Kontrola jakoğci robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakoĞci.
Ogólne zasady kontroli jakoĞci robót, podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne.
6.2. Kontrola jakoĞci materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadaü wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadaü Ğwiadectwa jakoĞci producenta i uzyskaü
akceptacjĊ inspektora nadzoru.
6.3. Kontrola jakoĞci robót.
Kontrola jakoĞci wykonania robót, polega na zgodnoĞci wykonania robót z dokumentacja
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.
Ogólne zasady kontroli jakoĞci , podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne.
Kontroli podlega wykonanie:
· rozĞcielenia ziemi urodzajnej;
· wykonania trawników;
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· sadzenie drzew i krzewów
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót, podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne.
na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
Jednostką obmiaru jest:
· dla wykonania trawników i nasadzeĔ na podstawie dokumentacji projektowej
i pomiaru w terenie – szt/m2
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót, podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne.
Odbiorowi podlega załoĪenie trawnika i nasadzenia.
Odbioru robót naleĪy dokonaü zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlano-MontaĪowych.
9. Podstawa płatnoğci
9.1. Ogólne zasady płatnoĞci, podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne.
9.2. Zgodnie z dokumentacją, naleĪy wykonaü zakres robót wymieniony w niniejszej
Specyfikacji technicznej.
PłatnoĞü naleĪy przyjmowaü zgodnie z obmiarem i oceną jakoĞci robót, w oparciu o wyniki
badaĔ i pomiarów.
Cena robót obejmuje:
· prace pomiarowe i pomocnicze,
· transport wewnĊtrzny w obrĊbie budowy
· zakup i transport na miejsce robót wszystkich materiałów łącznie z ziemią urodzajną
(poza tą ziemią urodzajną, która bĊdzie pobrana z hałd złoĪonych na odkładzie), w
iloĞci przewidzianej w specyfikacji,
· spulchnianie gruntu na głĊbokoĞü 20 cm,
· pokrycie miejsc obsadzeĔ humusem gruboĞci 15 cm,
· rozsianie nawozu;
· obsianie zahumusowanych powierzchni z uklepaniem i uwałowaniem obsianej
powierzchni,
· pielĊgnacja trawnika do zakoĔczenia budowy;
· sadzenie drzew i krzewów
· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
· dzierĪawa i eksploatacja sprzĊtu
10. PRZEPISY ZWIąZANE
10.1. Normy :
PN-83/R-04150 Zmiany BI 7/88 poz. 83.
Zabiegi uprawowe. Nazwy i okreĞlenia.
PN-R-65023:1999
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Materiał siewny. Nasiona roĞlin rolniczych.
PN-87/R-67022
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liĞciaste.
10.2. Warunki bezpieczeĔstwa pracy przy robotach, podano w D 00.00.00 Wymagania ogólne.
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