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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST D-M.00.00.00. Wymagania ogólne oraz
specyfikacje techniczne dotyczące wykonania robót drogowych, mostowych, kolejowych i
przebudowy infrastruktury technicznej stanowią w rozumieniu PZP „specyfikacje
techniczne
wykonania
i odbioru robót budowlanych” (STWiORB).
Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE odnosi się do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru
robót, które zostaną wykonane w ramach przebudowy ul. Kościelnej w Białobrzegach
na odcinku od ul. Reymonta do zjazdu do bazy PKS.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych
i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
Zgodnie ze spisem treści.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku
następująco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość
techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.
1.4.5. Dziennik budowy – Oznacza oficjalny dziennik, prowadzony na budowie przez
wykonawcę zgodnie w wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.
1.4.6. Inspektor Nadzoru - pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi
posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej fukcji technicznej
w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do
stopnia skomplikowania robót budowlanych.
1.4.7. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem
ich połączenia.
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1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi
i skarpami rowów.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.13. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Rejestr
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.
Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.14.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.15. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne
warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną
a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni
i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń
od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu
i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną,
odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami działania mrozu.
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania
cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody
przedostającej się do nawierzchni.
1.4.17. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
1.4.19. Odpowiednia
(bliska)
zgodność
zgodność wykonywanych
robót
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony
- z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.
1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów.
Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi
i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami
powodowanymi przez ruch na drodze.
1.4.21. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów,
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.22. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią
do głębokości przemarzania.
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1.4.23. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio
pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego
i właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.24. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
projektowej.
1.4.26. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia
drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.27. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona
do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń
technicznych przez korpus drogowy.
1.4.28. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak
wędrówek dzikich zwierząt itp.
1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy
itp.
1.4.30. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem
robót.
1.4.31. Raporty dzienne - oznaczają książkę codziennych wpisów, gdzie zapisuje się
wszystkie szczegóły dotyczące nakładów robocizny, materiałów sprzętu jak
i wykonanych przez Wykonawcę robót.
1.4.32. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.33. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.34. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu
budowy.
1.4.35. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót
związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną
budowli drogowej lub jej elementu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy
teren
budowy
(z
zastabilizowanymi
granicznikami
pasa
drogowego/liniami
rozgraniczającymi/ wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów,
dziennik budowy oraz po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej (projekt budowlany
i projekt wykonawczy ) i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi
Nadzoru harmonogram robót, plan płatności oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z
warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział
na dokumentację projektową:
 Zamawiającego;
 sporządzoną przez Wykonawcę;
1.5.2.1. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru oraz innymi
odpowiednimi Instytucjami:
(a) Powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym
z pkt. 8.4.2 - 4egz.
(b) Projekty technologiczne i organizacyjne robót
(c) Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz
ewentualnych dróg technologicznych
(d) Projekty fundamentów i konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych wg stałej
organizacji ruchu,
(e) Projekty szczegółowe tablic drogowych stałej organizacji ruchu
(f) Zabezpieczenie skarp wykopów i rozkopów fundamentowych
(g) Projekt technologiczny wykonania murów oporowych
(h) Projekty przebudowy kolizji z urządzeniami obcymi
(i) Projekt organizacji ruchu na czas budowy
(j) Projekty odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopów
(k) Projekt doświetlenia przejść dla pieszych (budowlano- wykonawczy)
(l) Drobne projekty technologiczne wyszczególnione w Specyfikacjach Technicznych
(m) Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagania przepisów ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).
Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć:
– opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i złożenie
wniosku o jego zatwierdzenie,
– uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
– sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami i złożenie jej do właściwego organu
ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnieniem w/w
dokumentacji są zawarte w cenie Kontraktowej i nie będą podlegały odrębnej zapłacie.
W przypadku potrzeby wykonania jakichkolwiek dodatkowych opracowań projektowych
w trakcie budowy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać te projekty i uzgodnić
z Inspektorem Nadzoru w ramach ceny Kontraktowej.
Projekty powinny być sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje,
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Wykonawca powinien uzyskać
do wykonanych projektów opinie, uzgodnienia i pozwolenia, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Projekty wykonywane przez Wykonawcę powinny być sporządzone i uzgodnione przez
odpowiednie instytucje nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót których dotyczą.
Projekty powinny uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
1.5.2.2. Dokumentacje przedstawione przez Wykonawcę
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi
w Kontrakcie, Wykonawca powinien zapatrzeć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz do parametrów technicznych
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach,
ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być
sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu.
6

1.5.2.3. Dokumentacje powykonawcze
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone
Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót.
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru. Rysunki powykonawcze
w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka
robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną
firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 przed
datą przekazania.
1.5.2.4. Harmonogram robót dla robót prowadzonych nad torem linii kolejowej i w ciągu
linii kolejowej
Przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z budową wiaduktu drogowego
i przebudową urządzeń kolejowych PKP Wykonawca opracuje projekt organizacji
i technologii robót nad torami PKP, który będzie podlegał uzgodnieniu i zatwierdzeniu
przez odnośne służby PKP.
W projekcie organizacji i technologii robót należy uwzględnić:
niezbędne zamknięcia torowe i wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej, ograniczenia
szybkości w ruchu pociągów, osygnalizowanie miejsca robót oraz zapewnienie nadzoru
ze strony PKP nad prowadzonymi robotami.
 szczegółowy harmonogram realizacji robót,
 wytyczenie tras istniejących kabli teletechnicznych, kabli srk oraz kabli
energetycznych,
 określenie powierzchni terenu kolejowego niezbędnego do wykonania robót,
 uporządkowanie terenu PKP po zakończeniu robót,
 inne czynności związane z wykonywaniem robót na terenie PKP.
Na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji i technologii robót Wykonawca wystąpi
do właściwych służb PKP z wnioskiem o opracowanie tymczasowego regulaminu
prowadzenia ruchu pociągów na czas robót związanych z budową wiaduktu drogowego
i zorganizowania przez PKP komunikacji zastępczej.
Roboty ziemne w rejonie kabli i innych urządzeń PKP należy prowadzić ręcznie i pod
nadzorem pracowników właściwych służb kolejowych.
Przed przystąpieniem do robót na terenie PKP Wykonawca zwróci się do właściwego
Zakładu Infrastruktury Kolejowej o wyrażenie zgody na ich prowadzenie przesyłając pismo
z numerem, datą uzgodnienia oraz projektem organizacji robót i kserokopią pozwolenia na
budowę.
Fakt zakończenia robót na terenie PKP należy zgłosić do Zakładu Infrastruktury Kolejowej.
Na podstawie tego zgłoszenia odbędzie się komisyjny odbiór robót .
Wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót PKP, w szczególności koszty nadzoru
i odbioru robót przez służby kolejowe oraz koszty opłat i odszkodowań za ograniczenia
w ruchu pociągów i ewentualne wprowadzenie przez PKP.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w „Istotnych postanowieniach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
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Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urządzenia odwodnienia, elementy wyposażenia drogi, zieleń itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego
robót. Do obowiązków Wykonawcy nie należy „utrzymanie zimowe” polegającego
na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu dróg publicznych dopuszczonych do ruchu
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.
Przy opracowaniu i wdrażaniu tymczasowej organizacji ruchu należy bezwzględnie
przestrzegać zapisów podanych w „Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”.
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na
bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów
i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków,
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Należy przyjąć, że tablice informacyjne będą umieszczone:
- przed wjazdem na odcinek drogi na jego obu końcach, zgodnie z kierunkiem ruchu
pojazdów,
- na każdym skrzyżowaniu modernizowanego odcinka z drogą wojewódzką, osobno
w każdym kierunku.
Tablice informacyjne powinny stać podczas całej realizacji kontraktu oraz maksymalnie
do 6 miesięcy po jego zakończeniu.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że
jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla środowiska, osób lub dóbr publicznych i innych,
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
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2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
iii) możliwością powstania pożaru.
W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych.
W bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe
i drogi dojazdowe. Wokół każdego zagrożonego drzewa należy wydzielić strefę
bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej
pożądane jest aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się
prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.
Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie budowy. Usunięcie
odpadów, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie są obowiązkiem wykonawcy.
Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat
za gospodarcze korzystanie ze środowiska
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania
tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi
i za urządzenia podziemne, takie jak linie napowietrzne, rurociągi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru, właściciela
instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowanego właściciela oraz (w zależności od potrzeby) zainteresowane władze
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oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez
jego działania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie
budowy, spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń
odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed
rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan
techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia,
skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, który dokumentują.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania
z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w Warunkach Kontraktu.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu
technicznego istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu
inwestycji oraz w dalszej odległości, wykorzystywanych do ciężkiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi
u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt
do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia,
skatalogowane w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, który dokumentują.
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy
wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony
u Zarządcy drogi.
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg
przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim
przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
W terminie wynikającym z warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy
Inspektorowi Nadzoru szczegółowy plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”)
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 (Dz.U. Nr 151
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poz. 1256).
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru warunkowego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt
ochrony i utrzymania Robót nie podlega odrębnej zapłacie i powinien być uwzględniony
w Cenie Kontraktowej.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.
Jeżeli, na skutek zaniedbań Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części
budowli drogowej lub jej elementów, to Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru
dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzając budowlę drogową lub jej element
do zgodności z wymaganiami kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane
z takimi naprawami.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych
lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora
Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy,
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego
kraju
lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane
za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora
Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru
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po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót
i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
1.5.15. Niewypały, niewybuchy
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót na pozostałości po działaniach
wojennych tj. miny, niewypały, niewybuchy pociski i tego typu materiały Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu
oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie)
i niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz
akcji usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiający.
1.6. Nazwy i kody
Grupa robót:
Klasa robót:
Kategoria robót:

45100000-8; 45200000-9; 77000000-0
45230000-8; 45220000-5; 77300000-3
45233000-9; 45221000-2; 77310000-6

1.6. Realizacja budowy
Wykonawca jest zobowiązany dostosować harmonogram robót do kolejności realizacji
poszczególnych odcinków drogi i organizacji ruchu do „Zasad organizacji ruchu na czas
budowy”.
2. MATERIAŁY
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji
Technicznej oznaczać będzie definicję standardu a nie specyficzny produkt
do zastosowania w projekcie.
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie,
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie
realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz
na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie
metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów
administracji państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne,
jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione
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na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru (w
przypadku możliwości ich składowania w liniach rozgraniczających).
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną
zgodę Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały pochodzące z rozbiórek
Karpy, pnie i gałęzie drzew ściętych na terenach będących w administracji Wykonawca usunie
z Placu Budowy i zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Materiały budowlane pochodzące z rozbiórek nie posiadające pełnowartościowych
właściwości materiałowych i nie nadające się do wykorzystania do wbudowania,
Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwoleń wywiezie poza teren budowy na
zwałkę. Teren zwałki Wykonawca zabezpieczy staraniem własnym, przy czym lokalizacja
terenu zwałki musi uzyskać pozytywną opinię odpowiednich miejscowo władz
samorządowych
i Inspektora Nadzoru. Elementy oznakowania tj. bariery stalowe, słupki do znaków oraz
tarcze znaków nadające się do ponownego użycia są własnością Zamawiającego i należy
odwieźć je w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją) w/w materiałów Wykonawca
powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje
i przetransportuje w miejsce właściciela sieci uzbrojenia terenu. W przypadku stwierdzenia
przez właściciela sieci uzbrojenia terenu, że elementy pochodzące z rozbiórek nie
odpowiadają wymaganiom, stosuje się ustalenia punktu 2.4.
Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej
zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy i złożone w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, które
zorganizuje własnym staraniem Wykonawca. Jeśli Inspektora Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany
(skorygowany)
przez
Wykonawcę
i przedstawiony Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem
i niezapłaceniem
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
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2.7. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą
stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą
być spełnione następujące warunki:
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań
w tych miejscach.
3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru harmonogramach Wykonawcy.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt
niesprawny.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
harmonogramami Wykonawcy.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych
parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność
z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora
Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach Kontraktu, dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie
zgodnym z warunkami Kontraktu i określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą
zatrzymania robót. W przypadku niewykonania w terminie Poleceń Inspektora Nadzoru,
skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za takie zorganizowanie robót na placu budowy
aby nie powodować utrudnień i zakłóceń w ruchu publicznym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien
określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST,
harmonogramem robót oraz odpowiednimi przepisami prawa.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 sposób zapewnienia bhp,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie
badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie
transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów
robót,
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania
jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Ponadto, dla określonych w odpowiednich ST
robót Wykonawca będzie wykonywał odcinki próbne według zasad i zakresu określonego
w tych ST. Celem wykonywania odcinków próbnych jest sprawdzenie zaproponowanych
przez Wykonawcę w Programie Zapewnienia Jakości procedur i technologii wykonywania
odpowiednich robót jak i doboru poszczególnych składników, materiałów.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie
z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Ponadto Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i badać materiały niezależnie
od Wykonawcy, korzystając w tym celu z niezależnego od Wykonawcy zaplecza.
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Koszty pobierania próbek przez Wykonawcę oraz koszty prowadzenia badań przez
Wykonawcę są zawarte w cenie kontraktowej w ramach poszczególnych pozycji
kosztorysu.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów
i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak
i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie
od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.
Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. Jeżeli badania te wykażą
stwierdzenie usterek całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami
określonymi w odpowiednich ST lub równoważne na zasadach określonych w punkcie 2.5,
które posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy,
i które spełniają wymogi ST.
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób,
którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych.
Osoby te są zobowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości
i harmonogramów robót,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z
określeniem sposobu i zakresu tymczasowej organizacji ruchu,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robót.

(2) Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów
dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. Wpisów do Rejestru Obmiarów
dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3)
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
Po zakończeniu zadania dokumenty budowy zostaną przekazane właściwym jednostkom
administracyjnym.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie
z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone
3
w m jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania robót.
7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny oraz będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, których wzór
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz dokumentacją fotograficzną,
skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości co do momentu jej wykonania oraz
obiektu, który dokumentuje. Obliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacją fotograficzną
będą każdorazowo załączone do dokumentów odbiorowych poszczególnych robót a ich
wyniki zostaną zapisane w rejestrze obmiaru i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.
Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi
ustaleniami. Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych
robót w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób
niebudzący wątpliwości, co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru
robót dokonuje Komisja w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego jest
uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Świadectwa Przejęcia w zakresie części
robót, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa zgodnie
z warunkami Kontraktu.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem
na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania odbioru
ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Świadectwa
Przejęcia.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, w tym dokumentacji
fotograficznej, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót
w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST
z uwzględnieniem tolerancji, ale nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy
lub nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie
nowy termin odbioru ostatecznego.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować Powykonawczą
dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) zawierającą:
a) Geodezyjną dokumentację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
W oparciu o poligonizacji państwowej i osnowy realizacyjnej należy wykonać
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geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich
obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie
Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna spełniać wymagania
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26
sierpnia 1991 poz. 376.
b) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie
realizacji umowy; wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne,
c) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
d) recepty i ustalenia technologiczne,
e) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
f) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST
i ew. PZJ,
g) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z
ST i ew. PZJ,
h) opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę i skoreferowaną przez
Inspektora Nadzoru, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
j) Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób nie budzący wątpliwości
co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje
k) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
zatwierdzoną w odpowiednim ośrodku dokumentacji geodezyjnej.
Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech
kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskakuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład
operatu koaludacyjnego, za wyjątkiem pozycji 10, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny
wydruk w formacie odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w jednym
egzemplarzu w formacie zapisu danych uzgodnionym z Kierownikiem Projektu. Pozycja
10 zostanie zapisana na nośniku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.
Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją
elektroniczną jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrębnej zapłacie.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru warunkowego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami i kosztami dróg dojazdowych
wraz z ich demontażem po zakończeniu robót,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 uaktualnienie/opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy oraz
uzgodnienie z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem
i odpowiednimi instytucjami, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
i zainteresowanym zarządcom dróg, wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót,
 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji
 zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów,
 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
zatwierdzonych projektów tymczasowej organizacji ruchu i wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu,
 opłaty/dzierżawy terenu,
 przygotowanie terenu,
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
oznakowań i drenażu,
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych,
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
 utrzymanie płynności ruchu publicznego,
 koszty likwidacji tymczasowych objazdów,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego umożliwiającego normalny ruch publiczny.
 uporządkowanie terenu.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb
zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunków bezpieczeństwa ruchu
drogowego
 utrzymanie płynności ruchu publicznego,
 bieżące naprawy objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
 doprowadzenie terenu do stanu umożliwiającego normalny ruch publiczny,
 oczyszczenie terenu,
 koszty demontażu,
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koszty odbudowy zmian wprowadzonych tymczasowo na okres budowy w tym
przywrócenie oznakowania zgodnego z uprzednią stałą organizacją ruchu, zgodnie
z wymaganymi standardami.

9.4 Dodatkowe koszty
Poniżej podano dodatkowe koszty, które Wykonawca musi uwzględnić w cenie
Kontraktowej:
1. Koszty rekonstrukcji sieci drogowej zniszczonej ruchem budowlanym,
2. Koszty odszkodowań za infrastrukturę i/lub obiekty kubaturowe zniszczone na skutek
prac budowlanych lub ruchu budowlanego,
3. Koszty wszelkich uzgodnień, opinii i pozwoleń na etapie budowy (w tym również
wynikłych w trakcie opracowywania dodatkowej dokumentacji projektowej),
4. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem robót drogowych w pasie kolejowym PKP
(w tym między innymi: odszkodowania za utrudnienia w ruchu, koszty wejścia w teren
itp.),
5. Koszty odszkodowań za czasowe zajęcie terenu (np. zniszczenie upraw)
w uzgodnieniu z zainteresowanymi stronami.
10. Przepisy związane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z późniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz.
627; z późniejszymi zmianami),
5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 nr 100, poz. 1085;
z późniejszymi zmianami),
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628; z
późniejszymi zmianami),
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. 2001 nr 112, poz. 1206),
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2001 nr 152, poz.
1736),
9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz.
602; z późniejszymi zmianami),
10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzanie ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729).
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D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktów wysokościowych w ramach
przebudowy ul. Kościelnej w Białobrzegach na odcinku od ul. Reymonta do zjazdu do
bazy PKS.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie nawierzchni
zjazdów, chodnika, budowy zatok parkingowych oraz zieleni.
W zakres robót pomiarowych:
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów
wysokościowych (reperów roboczych założonych w terenie dowiązanych
do reperów państwowych);
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-

uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych reperów roboczych;
zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;
wyznaczenie przekrojów poprzecznych z częstotliwością wskazaną w
Dokumentacji Projektowej;
wyznaczenie roboczego pikietażu trasy min. co 50m poza granicą robót,
oznaczenie pikietażu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych punktów na
bieżąco do końca okresu gwarancyjnego;
opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
przeniesienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poza granicę robót
ziemnych wraz z odtworzeniem wysokościowym.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
początkowy i końcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i 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
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Rodzaje materiałów
Do stabilizacji punktów trasy należy stosować paliki drewniane średnicy 0,05 - 0,08m
i długości około 0,30m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe
o średnicy 5mm i długości 0,04 - 0,05m.
“Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny.
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne
z Instrukcjami technicznymi G1 i G-2.
3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”
pkt. 3.
3.1. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować
następujący sprzęt:
 teodolity, tachimetry,
 niwelatory,
 dalmierze,
 tyczki,
 łaty,
 taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. Transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 4.
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4.1. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy reperów.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Odtworzenie znaków geodezyjnych należy prowadzić
w uzgodnieniu z ośrodkami geodezyjnymi.
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. Błędy te powinny
być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej
to powinien poinformować o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych
rzeczywistych zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą
Wykonawcę.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych
i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez
Inwestora zostaną zniszczone przez Wykonawcę, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą
do obowiązków Wykonawcy.
5.2. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich
(kierunkowych) w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz
nie rzadziej niż co 50m.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy
wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych
w Dokumentacji Projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt.2.1.
5.3. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi koryta jezdni
i chodników, rowów na powierzchni terenu zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Do wyznaczania krawędzi koryta należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość
między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy
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drogowej. Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie koryta jezdni
i chodników, rowów o kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową.
5.4. Przeniesienie osnowy geodezyjnej
Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicę robót wraz z odtworzeniem wysokościowym
może być wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne.
Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi być wykonane przed przystąpieniem do robót
objętych Projektem. Projekt osnowy należy uzgodnić z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartografii.
Prace
związane
z
przeniesieniem
osnowy
geodezyjnej
wraz
z odtworzeniem wysokościowym prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z ODGiK.
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt. 6.
6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach
i wytycznych GUGiK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową odtworzenia trasy jest 1 kilometr a przeniesienia punktu osnowy
geodezyjnej jest 1 sztuka .
8. Odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.1. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które
Wykonawca przekłada Inspektorowi Nadzoru.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 km wykonania robót obejmuje:
 zakup, dostarczenie i składowanie materiałów ,
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
 przygotowanie i oznakowanie robót,
 założenie i utrzymanie roboczej osnowy geodezyjnej,
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojów,
 wyznaczenie punktów roboczego pikietażu trasy,
 ustawienie skarpowników z wyznaczeniem pochylenia skarp,
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie
 odtworzenie pasa drogowego,
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
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 koszty ośrodków geodezyjnych.
 Ochrona i utrzymanie w okresie budowy wszystkich punktów pomiarowych
Cena jednostkowa odtworzenia osnowy geodezyjnej uwzględnia:
 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
 przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej III klasy poza granicę pasa robót
 odtworzenie wysokościowe
 obliczenie współrzędnych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,
 uzgodnienia z odpowiednimi władzami.
 koszty ośrodków geodezyjnych.
10. Przepisy związane
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
2. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978
3. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983
4. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979
5. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983
6. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r – Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

D.01.02.02. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru
Robót związanych ze zdjęciem warstwy ziemi urodzajnej w ramach przebudowy
ul. Kościelnej w Białobrzegach na odcinku od ul. Reymonta do zjazdu do bazy PKS.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych
z mechanicznym usunięciem warstwy ziemi urodzajnej z pasa drogowego według faktycznego
stanu zalegania - podano w Dokumentacji Projektowej średnią grubość 15cm.
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1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.2.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"
pkt.3.
3.1. Sprzęt do wykonania robót
Ziemia urodzajna będzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robót
stosuje się:
 spycharki,
 równiarki,
 koparki.
Dopuszcza się również ręczne usunięcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzęt
mechaniczny z uwagi na mały zakres robót lub niekorzystne warunki nie może być użyty.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"
pkt. 4.
4.1. Transport ziemi urodzajnej
Ziemia urodzajna będzie składowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje
miejsce do składowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń
na składowanie. Transportu ziemi urodzajnej na miejsce składowania może odbywać się
samochodami samowyładowczymi.

5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5.
5.1. Usunięcie ziemi urodzajnej
Roboty należy wykonywać sukcesywnie wg postępu dalszych robót budowlanych,
aby nie narażać powierzchni odhumusowanych na degradację.
Przed przystąpieniem do zdjęcia humusu należy usunąć z powierzchni robót ewentualne
zanieczyszczenia np. gruz, liście, igliwie itp. a w okresie zimowym śnieg. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu
skarp i rekultywacji terenu po zakończeniu wszystkich robót związanych z w/w inwestycją.
Ziemię urodzajną należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych, według faktycznego
stanu zalegania.
Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem
ziemi urodzajnej. Ziemię urodzajną przeznaczoną do dalszego wykorzystania,
po załadowaniu na środki transportowe należy odwieźć na miejsce hałdowania. Na
składowisku ziemię urodzajną należy składować w regularnych pryzmach o wysokości do 2m
i obsiać mieszankami traw ochronnych. Miejsca składowania humusu powinny być przez
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczaniem,
a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus
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nie może zawierać żadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych materiałów. Nie należy
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.
Przewidzieć należy odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydów.
Nadmiar humusu, pozostającego po wykorzystaniu przy robotach wykończeniowych
należy wykorzystać do rekultywacji terenu po ukopach lub przewieźć w inne miejsca
wybrane przez Wykonawcę na podstawie decyzji właściwego organu ochrony środowiska.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane ze składowaniem ziemi urodzajnej:
tj. znalezienie miejsca składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz,
składowanie, doprowadzenie terenu składowiska do stanu poprzedniego.
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"
pkt. 6.
Kontrola jakości Robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości ich wykonania.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.w/g
pomiarów geodezyjnych przed i po wykonaniu robót
7.1. Jednostka obmiarowa
3
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr sześcienny) zdjętej warstwy ziemi urodzajnej.
8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej
3
Cena jednostkowa 1 m zdjętej warstwy ziemi urodzajnej do późniejszego wykorzystania
uwzględnia:
 oczyszczenie powierzchni z wszelkich zanieczyszczeń,
 oznakowanie miejsca robót wraz z utrzymaniem,
 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej wg faktycznego zalegania
 oczyszczenie humusu z zanieczyszczeń jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt
organiczny, itp.
 wielokrotne przemieszczanie ziemi urodzajnej na tymczasowe składowisko,
 zabezpieczenie powierzchni po zdjęciu humusu przed negatywnymi skutkami
czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp.
 składowanie ziemi urodzajnej w pryzmach wraz z zabezpieczeniem.
 wszelkie koszty związane ze składowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca
składowania, uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, składowanie,
doprowadzenie terenu składowiska do stanu poprzedniego,.
 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach,
3

Cena jednostkowa 1m nadmiaru zdjętej warstwy ziemi urodzajnej z odwozem uwzględnia:
 oznakowanie miejsca robót wraz z utrzymaniem,
 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej wg faktycznego zalegania,
 zabezpieczenie powierzchni po zdjęciu humusu przed negatywnymi skutkami
czynników atmosferycznych, mechanicznych, itp.
 wywóz ziemi urodzajnej do miejsca pozyskania gruntu lub w inne miejsce,
 rozłożenie humusu na terenach rekultywowanych.
 wszelkie koszty związane ze składowaniem: tj. znalezienie miejsca składowania,
uzyskanie uzgodnień od odpowiednich władz, składowanie, doprowadzenie terenu
składowiska do stanu poprzedniego, utylizacja.
 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach,
10. Przepisy związane
- nie dotyczy
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D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg i ulic
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru
Robót związanych z rozbiórką elementów drogi i demontażem urządzeń bezpieczeństwa
ruchu, które zostaną wykonane w ramach przebudowy ul. Kościelnej w Białobrzegach
na odcinku od ul. Reymonta do zjazdu do bazy PKS.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z
pracami rozbiórkowymi jak w pkt 1.1.
W zakres Robót związanych z rozbiórką elementów dróg wchodzi:
- rozebranie istniejących zjazdów, chodnika, zatok parkingowych, opaski z płyt
chodnikowych betonowych,
- rozebranie nawierzchni zjazdu z bloczków betonowych,
- rozebranie krawężników betonowych,
- rozebranie obrzeży betonowych,
- obcięcie i wyrównanie istniejącej krawędzi,
- rozebranie istnirjących reklam.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"
pkt. 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.1. Grunt do zasypania dołów
Do zasypania dołów po elementach należy użyć grunt przydatny do budowy nasypów.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"
pkt. 3.
Typ sprzętu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiórki. Wybrany sprzęt powinien uzyskać
akceptację Inspektora Nadzoru.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"
pkt. 4.
Wykonawca zapewnić sukcesywny odwóz materiałów z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5
niniejszej ST. Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów.
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5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.5.
5.1. Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z pasa drogowego
wszystkich elementów wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST, w stosunku, do których
zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej.
Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić mechanicznie. W miejscach trudno
dostępnych należy rozbiórki wykonać ręcznie.
Zdemontowane elementy oznakowania pionowego należy odwieźć do najbliższej bazy
materiałowej zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru.

5.2. W przypadku robót rozbiórkowych przepustu należy dokonać:
 odkopania przepustu,
 rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub
mechaniczny z ew. przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,
 demontażu
prefabrykowanych
elementów
przepustów
z
uprzednim
oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław,
Materiały z rozbiórki przepustów Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi materiałów z rozbiórek.
5.3. Ewentualne doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w
miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy powinny
być tymczasowo zabezpieczone. Należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody
opadowej. Wszystkie pozostałe doły (wykopy) należy wypełnić warstwami odpowiednim
gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami
określonymi w ST D.02.03.01. "Wykonanie nasypów".
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"
pkt. 6.
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania.
7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
- 1 m3 (metr sześcienny) rozebranej nawierzchni, podbudowy, przepustu betonowego
- 1 m (metr) rozebranego krawężnika, ogrodzenia
- 1 m3 (metr sześcienny) rozebranych elementów betonowych
- 1 szt. (sztuka) zdemontowanego znaku drogowego
- 1m2 (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni z płyt betonowych, kostki kamiennej,
brukowej, prefabrykowanej,
8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
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Cena jednostkowa robót rozbiórkowych obejmuje:
− zakup i dostarczenie gruntu do zasypania dołów po rozbiórkach
− roboty przygotowawcze,
− oznakowanie miejsca robót,
− wyznaczenie elementów do rozbiórki
− wszelkie czynności związane z rozebraniem
elementów zgodnie ze ślepym
kosztorysem
− zasypanie dołów po rozbiórkach wraz z zagęszczeniem,
− załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki poza obręb budowy,
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,
− utrzymanie czystości na przyległych drogach,
− koszt zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia robót rozbiórkowych,
− wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki, takie jak:
znalezienie miejsca składowania, utylizacja, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, itp.

10. Przepisy związane
1. PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628)
3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. Nr 1 poz. 1206)
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaju odpadów
lub ich ilości, których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii
małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję
odpadów (Dz.U. Nr 152, poz. 1735)
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, nie będącymi przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich
własne potrzeby (Dz.U. Nr 74, poz. 686)
6. Ustawa z dnia 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085)
7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produkcyjnej i opłacie depozytowej
(Dz.U. Nr 63, poz. 639)
8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr
132, poz. 622)
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401)
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D.03.00.00. KANALIZACJA DESZCZOWA
D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa,regulacja
wysokościowa urządzeń poddziemnych

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych w ramach przebudowy
ul. Kościelnej w Białobrzegach na odcinku od ul. Reymonta do zjazdu do bazy PKS.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych
i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z regulacją wysokościową urządzeń podziemnych (dot. kanalizacja, telekomunikacja
i energia): dostawę materiałów, wykonanie robót przygotowawczych, wykonanie wykopu
w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu, odwodnieniem i całkowitą wymianą
gruntu, zasypanie i zagęszczenie wykopu, wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopu i ew.
gruzu z rozbiórki oraz przywóz gruntu na plac budowy do zasypywania wykopów,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do
odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2.Kanały
1.4.2.1.Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
1.4.2.3.Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią
kanalizacji deszczowej.
1.4.2.4.Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch
kanałów bocznych.
1.4.2.5.Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz
kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.6.Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż
1,0 m.
1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej
niż 1,0 m.
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci
1.4.3.1.Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale nieprzełazowym przeznaczona
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.2.Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach
osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3.Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.4.Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków,
spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału
odpływowego.
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1.4.3.5.Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.
1.4.3.6 Studzienka wpustowa (ściekowa) – spełnia tę samą funkcję co studnia rewizyjna,
lecz dodatkowo zbiera wodę z powierzchni nawierzchni. W odróżnieniu od typowej
studni rewizyjnej nie ma żeliwnego włazu w formie pokrywy, lecz właz z rusztami,
pozwala to na bezpośredni odbiór wód opadowych.
1.4.3.7.Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.3.8.Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia
co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.3.9.Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna
umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej
położonego kanału dopływowego.
1.4.3.10.Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do
odbiornika.
1.4.3.11.Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających
do kanału z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.4. Elementy studzienek i komór
1.4.4.1.Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy
rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki
lub komory, a rzędną spocznika.
1.4.4.2.Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.
1.4.4.3.Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń
kanalizacyjnych.
1.4.4.4.Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim
ścieków.
1.4.4.5.Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a
ścianą komory roboczej.
1.4.5 Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń Inżynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę,
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne"
pkt1.5.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Rury kanałowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne
2.2.1.1 Kolektor z rur PE dwuściennych Ø400mm i Ø300mm klasy SN8 kielichowych
łączonych na uszczelkę profilową.
2.2.1.2 Przykanaliki do wpustów deszczowych z rur PP dwuściennych Ø200mm klasy SN8
kielichowych łączonych na uszczelkę profilową.
2.2.1.3 Podłączanie kaskadowe - z rur PP dwuściennych Ø200mm klasy SN8 kielichowych
łączonych na uszczelkę profilową wraz z niezbędnymi kształtkami z PP w/g dokumentacji
projektowej.
2.2.2. Kruszywo na podsypkę
Należy wykonać podsypkę konstrukcyjną z piasku średniego dobrze uziarnionego o
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grubości 20 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypkę należy zagęścić
mechanicznie
do zmodyfikowanej wartości Proctora 0,95. Użyty materiał na podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111 , PN-B-11112 .
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Komora robocza
Komora robocza wykonana z prefabrykowanych kręgów betonowych Ø1200 wyposażona w
przejścia szczelne montowane fabrycznie. Kręgi betonowe łączone na uszczelki stożkowe
naciągane. Studnie wykonane z betonu B45, zbrojone stalą AIII34GS.(wg normy DIN 4034,
Część I)
2.3.2. Płyta pokrywowa
Płyta pokrywowa powinna być wykonana z betonu B-45 zbrojone stalą AIII34GS.(wg normy
DIN 4034, Część Ii II) łączona na uszczelki stożkowe naciągane.
2.3.3. Dno studzienki
W przypadku studni osadnikowej jako prefabrykowany element betonowy z osadnikiem
3
o poj. min 0,5m , z betonu B45, zbrojony stalą AIII34GS o właściwościach podanych w pkt
w pkt 2.3.1.W przypadku studni przelotowej jako prefabrykowany element betonowy
z gotową kinetą i przejściami szczelnymi, z betonu B45, zbrojony stalą AIII34GS
o właściwościach podanych w pkt 2.3.1.
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2.3.4. Włazy kanałowe.
Włazy kanałowe z żeliwa szarego EN - GJL 200, pokrywą z wypełnieniem betonowym klasy
D400 zgodnie z normą PN-EN 124:2000. Włazy w wersji z pokrywą wentylacyjną.
Wypełnienie pokrywy - beton specjalny o następujących parametrach:
- jednolita i szczelna struktura,
- takie same właściwości w całej objętości,
- odporność na działanie agresywnych mediów (np. Solanki),
- mrozoodporność.
Na terenach zielonych i nieutwardzonych właz podnieść min. 5 cm ponad teren.
2.3.5. Stopnie złazowe
Stopnie złazowe żeliwne (w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211) zamocowane mijakowo
w dwóch rzędach w odległości pionowej 250mm oraz w odległości poziomej, w osi stopni
272mm. Stopnie włazowe wykonane z żeliwa szarego i zabezpieczone lakierem asfaltowym.
-

2.4 Studzienki wpustowe (ściekowe)
Na trasie kanałów deszczowych należy zastosować studzienki ściekowe prefabrykowane
o średnicy 500 mm zgodnie z normą DIN 4052 z osadnikiem o głębokości 0,8m.
W elemencie przyłączeniowym muszą być zamontowane fabrycznie przejścia szczelne dla rury
Ø 200 PP. Zastosowane elementy powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
2.4.1 Studzienki betonowe z kręgów betonowych
Kręgi betonowe prefabrykowane Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi
betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 100,75,50,35 cm wykonane z betonu B45, zbrojone stalą
AIII34GS, zgodne z normą DIN 4052.Pierścienie żelbetowe prefabrykowane.
Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu
wibrowanego klasy B45 zbrojonego stalą AIII34GS. Płyty żelbetowe prefabrykowane.
Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu
wibrowanego klasy B45 zbrojonego stalą AIII34GS. Płyty fundamentowe zbrojone
Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy
B 45.Kruszywo na podsypkę. Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał
na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B11111 [3], PN-B-11112 [4].
2.5. Wpusty uliczne
Studzienki wpustowe zwieńczone wpustami deszczowymi żeliwnymi z wkładką żeliwną
i zawiasem 500 x 500 mm klasy D400 z stalowym osadnikiem zanieczyszczeń. Wpusty uliczne
żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04
2.6. Umocnienia
Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu.
Umocnienie ścian złożone jest z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 - 5,0 m,
z których każda stanowi całość. Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane
szczelnie.
Umocnienie ścian składa się z trzech elementów:
- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu,
- bali pionowych (nakładek),
- okrąglaków jako poprzeczne rozpory.
2.7. Kruszywo na podsypkę
Dla kanału deszczowego należy wykonać podsypkę konstrukcyjną z piasku średniego dobrze
uziarnionego o grubości 20 cm na niewzruszonym gruncie rodzimym. Podsypkę należy zagęścić
mechanicznie do zmodyfikowanej wartości Proctora 0,95.. Użyty materiał na podsypkę powinien
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112.
2.8. Beton

Beton hydrotechniczny B-45 powinien odpowiadać wymaganiom BN-62/6738-07.
2.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.
2.10 Składowanie materiałów
2.10.1. Rury kanałowe
Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo jak
jest to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być
płaska i utwardzona z możliwością odprowadzenia wód opadowych , wolna od kamieni
\i ostrych przedmiotów. Wiązki można składać po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2m
wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy
rury są składowane po rozpakowaniu, w stertach, należy zastosować boczne wsporniki
drewniane w max. odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to
spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szer. min. 50 mm, o takiej
wysokości, aby kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Przy pionowym
składowaniu należy stosować podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur. Rury o różnych
średnicach
i grubości winny być składowane
oddzielnie,
a
gdy nie jest
to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie
nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,50 m.
Kielichy rur winny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały
na kielichach warstwy niższej (warstwy rur należy układać naprzemiennie). Gdy wiadomo,
że składowanie rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed
nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego, przez zadaszenie. Rury PP i PE należy
o
składować pod zadaszeniem w temperaturze nie wyższej niż 40 C. Rur PP i PE nie wolno
nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Zaślepki na końcach rur należy zdjąć bezpośrednio
przed montażem złączy.
Rury PP i PE są dostarczane z uszczelką zabezpieczoną dla celów magazynowych smarem
silikonowym.
2.10.2. Kręgi
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji
wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno
umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.
2.10.3. Włazy kanałowe i stopnie
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodujące.
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona
i odwodniona.
2.10.4. Wpusty żeliwne
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokości maksimum 1,5 m.
2.10.5. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
2.10.6 Inne materiały
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować
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w magazynie zamkniętym.
2.11 Regulacja włazów studzienek i zaworów
Materiały:
- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35,
- dystansowe kręgi betonowe,
- cegła klinkierowa,
- piasek do nawierzchni drogowych,
- deski iglaste obrzynane,
- gwoździe budowlane,
- woda,
- beton zwykły B-15 (dla studni rewizyjnych i zaworów),
- beton zwykły B-10 (dla studzienek telekomunikacyjnych).
2.12 Rury ochronne dwudzielne typu AROT
Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych:
- należy stosować rury osłonowe dwudzielne o średnicy 110 – 150 mm z polichlorku winylu
(PCW)
Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury z polichlorku winylu powinny odpowiadać
normie PN-80/C-89203.
Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"
pkt 3.
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 rur kanałowych
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami
lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy
rury zostały załadowane teleskopowo, przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne".
Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z
użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur zrzucać lub wlec.
Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu.
Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Rury sztywniejsze winny
znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe
obciążenia. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może
przekroczyć 1m.
4.3. Transport kręgów
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiałów.
Podnoszenie i opuszczanie kręgów za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
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równomiernie na obwodzie prefabrykatu.
4.4. Transport włazów kanałowych
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać
na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową.
4.5. Transport wpustów żeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób
zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.
4.6. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.
4.7. Transport kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W
przypadku
niedostatecznej ilości reperów stałych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne
przekaże Inspektorowi Nadzoru .
5.3. Roboty ziemne
Wykopy należy wykonać jako otwarte wąsko-przestrzennie o ścianach pionowych, umocnionych.
Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu.
Umocnienie ścian złożone jest z oddzielnych odcinków tzw. klatek o długości 4,0 - 5,0 m,
z których każda stanowi całość. Połączenie klatek sąsiednich powinno być dopasowane
szczelnie.
Umocnienie ścian składa się z trzech elementów:
- wyprasek ułożonych poziomo przylegających do ścian wykopu,
- bali pionowych (nakładek),
- okrąglaków jako poprzeczne rozpory.
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane
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do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się
obustronnie 0,4 m oraz zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków.
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
być wywieziony przez Wykonawcę na odpowiednie składowisko. Dno wykopu powinno być
równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy
pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu.
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób
uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru. W czasie wykonywania robót na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopu.
5.4. Odwodnienie wykopów
W przypadku gdy projektowana kanalizacja deszczowa przebiegać będzie poniżej poziomu
wody gruntowej wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odwodnienia wykopów. W celu
tymczasowego odwodnienia wykopów pod kolektor deszczowy zaleca się zastosowanie
igłofiltrów wpłukiwanych z powierzchni, osiatkowanych. Igłofiltry należy połączyć za pomocą
węży gumowych zbrojonych z odcinkami kolektora odprowadzającego w zestawy igłofiltrów o
rozstawie igieł 1,0 m. Zestaw igłofiltrów należy podłączyć za pomocą przewodu
przyłączeniowego do agregatu pompowo-próżniowego . Odprowadzenie wody z wykopów do
najbliższego odbiornika. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika pompowań.
5.5. Przygotowanie podłoża
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2
do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy
wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad
wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy celownicze należy montować nad wykopem na
wysokości ca. 1,0 m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie
i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Każdorazowo należy poinformować właściciela sieci lub uzbrojenia o przystąpieniu do robót
w pobliżu tych sieci. W miejscach skrzyżowania z obcymi urządzeniami należy wyprzedzająco
wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem użytkownika uzbrojenia i po określeniu ich
rzeczywistego przebiegu
i głębokości posadowienia, należy je zabezpieczyć zgodnie z
sugestiami użytkownika. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z
istniejącym uzbrojeniem należy przełożyć istniejące uzbrojenie nad proj. kolektor z
zachowaniem normatywnych odległości.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące
się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście)
po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m
od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m.
5.6. Roboty montażowe
5.6.1. Rury kanałowe
Układanie rur z PE w temperaturach niższych od 0°C jest możliwe, lecz nie zalecane. W tych
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temperaturach bardzo trudno jest o zachowanie wszystkich wymagań związanych z prawidłowym
obsypaniem rur i zagęszczeniem gruntu. W niskich temperaturach należy zachować szczególną
ostrożność przy transportowaniu rur, z uwagi na zwiększoną podatność na pękanie.
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia
rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:
- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów,
od1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych
zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. Ponadto należy dążyć
do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło minimum 2,5 m w celu
zapewnienia możliwości ewentualnego skanalizowania obiektów położonych przy tym
kanale.
5.6.2. Przykanaliki
Układanie rur z PP w temperaturach niższych od 0°C jest możliwe, lecz nie zalecane. W tych
temperaturach bardzo trudno jest o zachowanie wszystkich wymagań związanych z prawidłowym
obsypaniem rur i zagęszczeniem gruntu. W niskich temperaturach należy zachować szczególną
ostrożność przy transportowaniu rur, z uwagi na zwiększoną podatność na pękanie.
Minimalny przekrój przykanalika wynosi 200 mm, włączenie przykanalika do kanału poprzez
studzienkę rewizyjną. Kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku
kanału zbiorczego. Rzędne dna odpływu podano w dokumentacji projektowej. Jeżeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy
przestrzegać następujących zasad:
- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem łuków dla
podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach do kanału
ogólnospławnego),
- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla pojedynczych wpustów
i przykanalików nie dłuższych niż 12 m można stosować średnicę 0,15 m),
- długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki
rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,
- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego,
- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 9 ‰ do max. 400 ‰,
- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
o
o
- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45 , max. 90
o
(optymalnym 60 ),
włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać tak,
aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku
konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować przepady (kaskady)
umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, włączenia przykanalików z dwóch stron
do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m
od siebie.
Podłączenie wpustów do kanalizacji deszczowej wykonać z rur PP dwuściennych Ø200mm klasy
SN8 kielichowych łączonych na uszczelkę profilową. Włączenie rur odprowadzających wody
deszczowe z wpustów zarówno do studni jak i do wpustu wykonać jako szczelne. Wylot
ze studzienki zasyfonować w celu zabezpieczenia okolicy przed przykrymi zapachami.
W przypadku gdy w miejscu włączenia różnica pomiędzy rzędną ślizgu rury kolektora głównego
a rzędną ślizgu przykanalika jest większa niż 0,5m podłączenie wpustów (zgodnie z
dokumentacją projektową) do kanalizacji deszczowej wykonać jako kaskadowe z rur PP
dwuściennych Ø200mm klasy SN8 kielichowych łączonych na uszczelkę profilową. Kaskadę
0
wykonać za pomocą trójnika 90 200mm zabudowanego na kolektorze Za trójnikiem zabudować
0 v
pionową rurę PP Ø200mm klasy SN8 oraz kolano 90 Ø200mm. Kaskadę wpiąć do proj. studni
na wys. 0,5m ponad ślizgiem rury.
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5.6.3. Studzienki kanalizacyjne
5.6.3.1 Studzienki ściekowe (wpustowe)
Studzienki ściekowe prefabrykowane z betonu B45, zbrojone stalą AIII34GS o średnicy 0,5m
zgodnie z normą DIN 4052 z osadnikiem o głębokości 0,8m zwieńczone wpustem ulicznym
żeliwnym. W elemencie przyłączeniowym muszą być zamontowane fabrycznie przejścia szczelne
dla rury Ø 200 PP. Zastosowane elementy powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgibetonowe o średnicy 0,5 cm,
wysokości 100,75,50,35 cm wykonane z betonu B45, zbrojone stalą AIII34GS, zgodne z normą
DIN 4052. Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki
i zasyfonowany. Konstrukcja i sposób wykonania studzienki ściekowej zamieszczona jest
w dokumentacji projektowej.
Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. Liczba studzienek ściekowych
i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni
jezdni i jej spadku podłużnego, należy wykonać zgodnie lokalizacją w dokumentacji
projektowej.
Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych
w odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika.
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej.
Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego.
Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia
powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów
podwójnych.
W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi
urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową wypłycić do min. 0,60 m nie stosując
osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym urządzeniem i połączony
przykanalikiem ze studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika
od krawężnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m.
5.6.3.2 Studzienki rewizyjne
Studzienki betonowe Ø1200 prefabrykowane (wg normy DIN 4034, Część I) z osadnikiem o poj.
3
0,5m 9 w przypadku studzienek osadnikowych) i gotowymi kinetami ( w przypadku studni
przelotowych), przejściami szczelnymi i stopniami złazowymi żeliwnymi (w/g normy PN-64/h74086 i DIN 1211) zamocowanymi mijakowo w dwóch rzędach w odległości pionowej 250mm
oraz w odległości poziomej, w osi stopni 272mm. Stopnie włazowe wykonane z żeliwa szarego
i zabezpieczone lakierem asfaltowym. Kręgi betonowe łączone na uszczelki stożkowe naciągane.
Właz żeliwny z wypełnieniem betonowym klasy D400. Na terenach zielonych i nieutwardzonych
właz podnieść min. 5 cm ponad teren.
Studnie wykonane z betonu B45, zbrojone stalą AIII34GS.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:
-studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w
odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach
powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch
kanałów bocznych,
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
studzienki
wykonywać
należy
zasadniczo
w
wykopie
szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
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w wykopie wzmocnionym, w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience
przekracza 0,50 m należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe. Studzienki rewizyjne
składają się z następujących części:
- komory roboczej,
- płyty pokrywowej
- dna studzienki,
- włazu kanałowego,
- stopni złazowych.
Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich
(kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić
ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. Przejścia rur
kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać poprzez gotowe przejścia szczelne
osadzone fabrycznie w studniach.
Studzienki płytkie (zastosowane w niniejszym opracowaniu) należy wykonać bez kominów
włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na
niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych
miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego D-400 wg
PN-H-74051-02.
Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 5 cm ponad
poziomem terenu.
5.6.3.3 Studzienki przelotowe
Studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich
odległościach max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m lub na zmianie kierunku kanału.
Komory połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów
bocznych. Wymogi i zasady montażu zgodne z punktem 5.6.3.2.
5.6.3.4. Komory kaskadowe
Komory kaskadowe stosuje się na połączeniach kanałów o średnicy od 0,60 m, przy dużych
różnicach poziomów w celu uniknięcia przekroczenia dopuszczalnych spadków (i prędkości wody)
oraz nieekonomicznego zagłębienia kanałów. Kaskadę wykonać na zewnątrz studni zgodnie
z dokumentacją projektową. Komory kaskadowe należy wykonywać jak komory w punkcie
5.6.3.2. w wykopach szerokoprzestrzennych i, w zależności od potrzeb, odpowiednio
wzmocnionych.
5.6.5. Izolacje
Kolektor kanalizacji deszczowej powinien spełnić warunek szczelności. Rury kanalizacyjne
i przykanaliki zastosowane w niniejszym opracowaniu ( zgonie z dokumentacją techniczną) nie
wymagają smarowania materiałem izolacyjnym. Przykanaliki i rury kanalizacyjne należy łączyć
ze studniami za pośrednictwem gotowych przejść szczelnych osadzonych fabrycznie w
studniach. (zgodnie z zaleceniami producenta). Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie
z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego
uzgodnionego
z Inspektorem Nadzoru. W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji,
studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8]. W środowisku
silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika
agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru .
5.6.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Po ułożeniu rurociągu, całość wykopu zasypać gruntem przywiezionym na plac budowy, zagęścić
niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu
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i wilgotności zbliżonej do optymalnej w granicach ± 2%. Zasypywanie rur w wykopie należy
prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany
i zagęszczany po obu stronach przewodu (wg BN – 72/8932-01). Grunt zasypki powinien być
możliwie jednorodny. Do zagęszczenia dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie sprzętu lekkiego,
aby nie spowodować odkształcenia lub przemieszczenia przewodu.
W przypadku przykanalików i kolektora nie dopuszcza się zasypywania wykopów gruntem
rodzimym. Grunt do zasypywania wykopów winien być przywieziony na plac budowy. Po ułożeniu
rurociągu, całość wykopu zasypać piaskiem i zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami,
o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu i wilgotności zbliżonej do optymalnej
w granicach ± 2%. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm
gruntem mineralnym. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany
po obu stronach przewodu (wg BN - 72/8932-01), do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1,0.
Grunt zasypki powinien być możliwie jednorodny o gr. ziaren nie przekraczających 20 mm.
Do zagęszczenia dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie sprzętu lekkiego, aby nie spowodować
odkształcenia lub przemieszczenia przewodu.
5.7. Regulacja urządzeń podziemnych (studzienek i zaworów)
Poziom włazu studni bądź zaworu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy,
natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości
min. 8 cm ponad poziomem terenu.
Zakres prac związanych z regulacją wysokościową studzienek rewizyjnych i wpustowych
obejmuje:
- demontaż włazów żeliwnych,
- ustalenie rzędnej wysokościowej włazów/krat studzienki,
- wykonanie wylewki betonowej, podmurówki bądź ustawienie prefabrykowanego dystansu
betonowego,
- montaż włazów studni rewizyjnych do poziomu projektowanej nawierzchni, a studni krat
wpustowych do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.
Zakres prac związanych z regulacją wysokościową studzienek telekomunikacyjnych obejmuje:
- demontaż włazów studzienek telekomunikacyjnych,
- ustalenie rzędnej wysokościowej włazów studzienki,
- wykonanie wylewki betonowej, podmurówki bądź ustawienie prefabrykowanego dystansu
betonowego,
- montaż włazów studzienki do poziomu projektowanej nawierzchni.
Zakres prac związanych z regulacją wysokościową zaworów wodociągowych obejmuje:
- demontaż pokrywy zaworu,
- ustalenie rzędnej wysokościowej zaworu,
przygotowanie podłoża pod zawory,
- wykonanie wylewki betonowej, podmurówki bądź ustawienie prefabrykowanego dystansu
betonowego,
- montaż pokrywy zaworu do poziomu projektowanej nawierzchni.
5.8. Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych rurą osłonową dwudzielną AROT
Zakres prac związanych z zabezpieczeniem kablowych linii teletechnicznych obejmuje:
- roboty przygotowawcze zgodnie z punktem 5.2,
- oczyszczenie z obu stron kabli energetycznych z gruntu,
- zamocowanie na kablach energetycznych rury osłonowej typu AROT 110 - 150,
- zasypanie z zagęszczeniem rury osłonowej.
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5.8.1. Spadek rur osłonowych
Rury osłonowe powinny być układane ze spadkiem od 1 do 3%. Przy wprowadzaniu do komór
kablowych spadek można zwiększyć do 2%, a do budynków do 5%.
5.8.2. Układanie rur osłonowych z PCW
Na skrzyżowaniach z
drogami kable powinny być ułożone w rurach ochronnych
grubościennych z PCW ułożonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [18]. Rury
ochronne powinny być ułożone poziomo na całej szerokości drogi i co najmniej po 0,5 m poza
krawędzie drogi. Przy każdym końcu rury ochronnej powinien być ułożony zapas kabla o długości
co najmniej 1 m.
Rury ochronne powinny być układane na głębokości co najmniej 1,0 m od górnej powierzchni
drogi i co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniającego.
W przypadku równoległego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odległość kabla
powinna wynosić co najmniej:
- 1 m od krawędzi rowu odwadniającego lub linii podstawy nasypu,
- 1 m na zewnątrz od krawędzi jezdni, jeżeli istnieje konieczność usytuowania kabla w
koronie drogi,0,5 m od krawędzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.
5.8.3 Roboty ziemne
5.8.3.1. Głębokość wykopów
Głębokości wykopów podane są w tablicy 3 normy BN-73/8984-05 .

5.8.3.2. Szerokość wykopów
Szerokości wykopów podane są w tablicy 4 normy BN-73/8984-05.

5.8.3.3. Przygotowanie wykopów
Wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały wymagania podane w punkcie 5.9 normy
BN-73/8984-05 . Ściany wykopów powinny być pochyłe.
5.8.3.4. Wyrównanie i wzmocnienie dna wykopu
Przed ułożeniem rur osłonowych kanalizacji dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane
ze spadkiem zgodnie z wymaganiami pkt. 3.6 normy BN-73/8984-05. W gruntach mało spoistych
na dno wykopu należy ułożyć ławę z betonu kl. B20 o grubości co najmniej 10 cm.
5.8.3.5. Zasypywanie kanalizacji
Rury osłonowe należy przysypać piaskiem lub przesianym gruntem do grubości przykrycia
nie mniejszej od 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianego gruntu grubości około 20 cm.
Następnie należy zasypać wykop gruntem warstwami co 20 cm i ubijać ubijakami mechanicznymi.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu
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i zapraw i ustalić receptę.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża
z kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosić więcej niż ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m
powinien być zgodny z pkt 5.5.5,
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5
mm.

6.2.3.1 Regulacja urządzeń podziemnych (studzienek i zaworów)
Kontroli podlega stabilność i wysokość wyregulowanych zaworów i studzienek oraz, jakość
wykonanych elementów dystansowych (wylewek, podmurówek bądź kręgów betonowych).
6.2.4. Zabezpieczenie kablowych linii teletechnicznych rurą osłonową dwudzielną AROT
Kontroli podlega sposób ułożenia rury osłonowej oraz wykonanie zasypki z zagęszczeniem.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:
m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji,
m (metr) wykonanego i odebranego przykanalika,
szt.(sztuka) wykonanej i odebranej studni rewizyjnej,
szt. (sztuka) wykonanego i odebranego wpustu deszczowego,
szt. (sztuka) regulacja studzienek, kratek ściekowych/wpustowych i zaworów,
m (metr) zabezpieczenia kabli teletechnicznych rurą osłonowa dwudzielną.
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8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Wykonać zgodnie z zasadami:
- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze,
- „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” cz. II
Zewnętrzne sieci kanalizacyjne i wodociągowe wraz ze zmianami określonymi w „Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” - wyd. Warszawa 1991 r.,
oraz wytycznymi producenta rur i studzienek.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
- wykonane komory,
- wykonana izolacja,
- zasypany zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.
8.3. Regulacja urządzeń podziemnych (studzienek i zaworów) i zabezpieczenie
kablowych linii teletechnicznych rurą osłonową dwudzielną AROT
Odbiór robót zanikających obejmuje:
a) regulacja zaworów i studzienek:
b) zabezpieczenie kabli teletechnicznych:
- jakości wbudowanych elementów (rur dwudzielnych typu AROT),
- wykonanie zasypki wraz z zagęszczeniem.
9. Podstawy płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
a) Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów, dostawę kruszywa do podsypki , obsybki i wymiany gruntów
(całkowita wymiana gruntu)
- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnieniem oraz wywozem gruntu (całkowita wymiana gruntu),
- rozbiórka istniejącego kolektora deszczowego oraz jego utylizacja
- przygotowanie podłoża i fundamentu,
- wykonanie włączenia do istniejących komór,
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-

wykonanie podsypki i obsypki z piasku dowiezionego,
ułożenie przewodów kanalizacyjnych,
usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym
zabetonowanie starych wylotów kanalizacji deszczowej w istniejących studniach i
wyrobienie nowych kinet
zasypanie wykopu gruntem przywiezionym na plac budowy i zagęszczenie ,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

b) Cena 1 m wykonanego i odebranego przykanalika obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych pomiarowych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnieniem oraz wywozem gruntu,
- przygotowanie podłoża i fundamentu,
- wykonanie włączenia kaskadowego do studni rewizyjnej za pomocą przejścia szczelnego,
- wykonanie podsypki i obsypki z piasku dowiezionego,
- ułożenie przykanalików,
- zasypanie (całkowita wymiana gruntu) i zagęszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
- zasyfonowanie wylotu przykanalika ze studni wpustowej
c) Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni rewizyjnej obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnieniem oraz wywozem gruntu,
- przygotowanie podłoża i fundamentu,
- montaż podstawy studni z gotową kinetą lub osadnikiem i osadzonymi przejściami
szczelnymi dla rur podłączonych do studzienki oraz montaż studni rewizyjnych
na istniejącym kolektorze
- opuszczenie do wykopu kompletu elementów betonowych,
- ustawienie kręgów betonowych,
- obsadzenie stopni,
- montaż studni rewizyjnych,
- montaż płyty nastudziennej i pierścienia odciążającego,
- osadzenie włazu żeliwnego,
- wyrobienie kanalika przepływowego w istniejących studniach,
- wykonanie izolacji studzienek,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
d) Cena 1 szt. wykonanego i odebranego wpustu deszczowego obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego
odwodnieniem oraz wywozem gruntu,
- przygotowanie podłoża i fundamentu,
- montaż studni wpustowej, Dn500 z pierścieniem odciążającym 960x250mm,pierścieniem
utrzymującym 960x160mm oraz osadnikiem o gł 0,80m
- ustawienie wpustu ulicznego żeliwnego z wkładką żeliwną i zawiasem 500 x 500 mm klasy
D400 z stalowym osadnikiem i zaklinowanie,
- ustawienie skrzynki żeliwnej z kratą,
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wykonanie izolacji studni wpustowych,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

e) Cena 1 szt. wyregulowania studni, kratek ściekowych/wpustowych i zaworów obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- zdjęcie pokrywy włazów, bądź demontaż wieka zaworu,
- roboty pomiarowe mające na celu ułożenie wysokościowe regulowanych
elementów,
- wykonanie niezbędnych wylewek, podmurówek bądź ułożeniem dodatkowych kręgów
betonowych,
- zamontowanie zdjętych elementów (studni, kratek ściekowych bądź zaworów) do
rzędnych projektowanej nawierzchni.
f) Cena 1 m zabezpieczenia kabli teletechnicznych rurą osłonową obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- oczyszczenie z obu stron kabli energetycznych z gruntu,
- zamocowanie na kablach energetycznych rury osłonowej dwudzielnej ,
- zasypanie z zagęszczeniem rury osłonowej.
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D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem korytowania, profilowania i zagęszczenia podłoża w ramach przebudowy
ul. Kościelnej w Białobrzegach na odcinku od ul. Reymonta do zjazdu do bazy PKS.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem
korytowania (śred. 15cm), profilowania i zagęszczenia podłoża:
1. pod chodnikiem, zjazdami, zatokami parkingowymi i opaskami ul. Kościelnej (korytowanie,
profilowanie i zagęszczanie),
Szczegółowa lokalizacja i zakres robot zgodnie z Dokumentacja projektową.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
2. Materiały
- nie występują
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
3.1. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
Do wykonywania robót należy stosować koparki, równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne
z ukośnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby również sprzęt do ręcznego prowadzenia
robót. Do zagęszczania podłoża należy użyć walców oraz ewentualnie w miejscach trudno
dostępnych innego sprzętu zagęszczającego (np. płyty wibracyjne), zapewniającego uzyskanie
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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4. Transport
- nie występuje
5. Wykonanie robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.
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5.1. Warunki przystąpienia do robót
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie
do profilowania i zagęszczania podłoża i wykonania tych robót z wyprzedzeniem możliwe jest
wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Profilowanie podłoża
Przygotowane w ramach robót ziemnych podłoże powinno spełniać wymagania podane
w Dokumentacji Projektowej (pochylenia, rzędne wysokościowe)
Podczas sprawdzania stanu podłoża naturalnego należy również oceniać rodzaj zalegającego gruntu
w celu uściślenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic występowania różnych
grup nośności podłoża Gi.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń, błota lub gruntu, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy
dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Do profilowania należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
5.3. Zagęszczenie podłoża
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is  1,03 dla drogi głównej
i dróg o ruchu KR6 oraz Is≥1,0 dla pozostałych dróg. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie
z BN-77/8931-12
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej
z tolerancją 2%.
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystąpi do natychmiastowego układania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie
folii lub w inny sposób uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystąpić
do układania podbudowy można dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbędnych
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbań Wykonawcy, to naprawę wykona on na
własny koszt.
6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża podaje tabela
1.
Tabela 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów i badań
Lp
Wyszczególnienie
badań
i Najmniejsza częstotliwość badań i pomiarów
pomiarów
1.
Szerokość
10 razy na 1 km
2.
Równość podłużna
co 20 m na każdym pasie ruchu
3.
Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
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4.
5.
6.

*)

Pochylenie poprzeczne
10 razy na 1 km
Rzędne wysokościowe
co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach
Zagęszczenie,
wilgotność w 2 punktach na dziennej działce roboczej
gruntu
*) Dodatkowe pomiary pochyleń poprzecznych należy wykonać w punktach głównych łuków
poziomych
6.1.1. Szerokość koryta
Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i -5cm.
6.1.2. Równość
Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówności nie mogą przekraczać 20mm.
6.1.3. Pochylenie poprzeczne
Pochylenie poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową
z tolerancją  0,5%.
6.1.4. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wyprofilowanego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +0cm, -2cm.
6.1.5. Zagęszczenie
Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić Is  1,03 dla drogi głównej i dróg o ruchu KR4÷KR6
oraz Is≥1,0 dla pozostałych dróg. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z BN-77/8931-12
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie
badania zagęszczenia, jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia przyjmuje się
wartość wskaźnika odkształcenia Io równego stosunkowi modułów odkształcenia wtórnego E2 do
pierwotnego E1 wyznaczonych zgodnie z załącznikiem B normy PN-S-02205. Wskaźnik
odkształcenia nie powinien być większy niż: Io2,2.
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją  2%.
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanym podłożem
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych określonych
w pkt. 6.1. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr kwadratowy).
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania
i pomiary wg pkt. 6 z uwzględnieniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości
robót. Ponadto Wykonawca powinien przygotować i przedstawić tabelarycznie zestawienie
wartości wskaźnika zagęszczenia lub pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia oraz
wskaźnika odkształcenia dla całego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierać daty
badań i miejsca pobrania próbek.
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9. Warunki płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne"
pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża obejmuje:
– prace pomiarowe i przygotowawcze,
– oznakowanie robót,
– profilowanie podłoża,
– zagęszczenie podłoża,
– rozplantowanie gruntu,
– koszt ewentualnego zabezpieczenia podłoża przed nadmiernym zawilgoceniem,
– wykonanie pomiarów i badań przewidzianych w specyfikacji,
– koszt utrzymania czystości na przylegających drogach,
– uporządkowanie terenu robót.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
3. PN-EN 1097-5
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
zawartości wody przez suszenie suszarce z wentylacją.
4. BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar nierówności nawierzchni planografem i łatą.
5. BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie
1. WSTĘP
1.1.
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie w ramach przebudowy ul. Kościelnej w Białobrzegach na odcinku od ul. Reymonta
do zjazdu do bazy PKS.
1.2.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.
Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonywaniem warstwy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (warstwa
mrozoochronna) gr. 15 cm
1.4.

Określenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim
zagęszczeniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2.
Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru o uziarnieniu 0/31,5 mm spełniająca
wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń
obcych i bez domieszek gliny.
2.3.
Wymagania dla materiałów
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi pól
dobrego uziarnienia, podanymi w PN-S-06102 .
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej
jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej
niż 65 % frakcji przechodzących przez sito 0,5 mm.
2.3.2. Właściwości kruszywa
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w
tablicy1.
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Tablica 1. Właściwości kruszyw naturalnych
Lp.

Wyszczególnienie właściwości

1
2
3
4
5

Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m.)
Zawartość nadziarna, % (m/m.), nie więcej niż
Zawartość ziaren nieforemnych % (m/m.), nie więcej niż
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m.), nie
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu
metodą I lub II wg PN-B-04481, %
6 Ścieralność w bębnie Los Angeles
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie
więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów,
nie więcej
niż
7 Nasiąkliwość,
% (m/m.), nie więcej niż
8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach
zamrażania, % (m/m.), nie więcej niż
9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %
(m/m.), nie więcej niż
10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niż: - przy zagęszczeniu IS ³ 1,0

Wymagania

Badani
a
według

od 2 do10
5
35
1
od 30 do 70

PN-B-06714-15
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-26
BN-64/8931-01

35

PN-B-06714-42

30
2,5
5

PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

1

PN-B-06714-28

80

PN-S-06102

3. SPRZĘT
3.1
pkt
3.2.

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”
Sprzęt do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie należy
stosować:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia
dozujące wodę. Przy produkcji mieszanki należy zapewnić wagowe dozowanie kruszywa
oraz objętościowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie.
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnego materiału o wilgotności optymalnej,
równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału,
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach
trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne
lub małe walce wibracyjne lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1
4.2.

Wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Transport materiałów do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi,
w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu i osuszeniu. Ruch pojazdów
po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany aby nie dopuścić do jego
uszkodzeń i tworzeniu kolein.
5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
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Robót, uwzględniające warunki w jakich będzie wykonywana podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

5.2.

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami
określonymi w ST D.04.01.01.
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe
od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane
i zagęszczone.
5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego może być rozpoczęte po akceptacji składu
mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez Inspektora Nadzoru. Recepta laboratoryjna powinna
zawierać:
ustalenie składu agregatu kruszywowego,
określenie właściwości kruszyw zgodnie z tablicą nr 1 n/n ST,
wymaganą zawartość wody w mieszance odpowiadającą wilgotności optymalnej mieszanki
kruszywa,
ustalenie gęstości nasypowej w stanie luźnym, ustalenie gęstości objętościowej szkieletu
gruntowego i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego,
określenie wilgotności optymalnej mieszanki.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa o ściśle określonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu
i wilgotności należy prowadzić w mieszarce stacjonarnej gwarantującej otrzymanie jednorodnej
mieszanki.
Przygotowane kruszywo powinno być od razu transportowane na miejsce wbudowania w sposób
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
5.2.3. Rozkładanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy powinna być
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych
wysokościowych.
Układana warstwa podbudowy powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed
zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.
5.2.4. Zagęszczenie
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej
zagęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie
zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla
walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [IS] podbudowy
nie mniejszego od 1,0, określonego zgodnie z normą BN-77/8931-12 [22].
Jeśli nie można określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzać stosunek modułu
odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż 2,2 dla każdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej,
60

określonej zgodnie z normą PN-B-04481 [2] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony,
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jeżeli wilgotność mieszanki
kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona wodą
i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa
od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

5.3. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora
Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę Robót.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.

Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiałów.
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 2 n/n ST.
6.3.

Badania w czasie Robót

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszywa
Tablica 2. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wyszczególnienie badań

Uziarnienie mieszanki
Wilgotność mieszanki
Zagęszczenie warstwy
Zawartość zanieczyszczeń obcych
Zawartość ziaren nieforemnych
Zawartość zanieczyszczeń
Mrozoodporność
Ścieralność
Wskaźnik piaskowy

Częstotliwość badań
Minimalna liczba
Maksymalna
badań na dziennej
powierzchnia
działce roboczej
podbudowy
2
600
2

10 próbek na 10000 m
dla każdej partii kruszywa do
1500 t i przy każdej zmianie
kruszywa

6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n ST.
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.3.2. Wilgotności mieszanki
Wilgotność mieszanki kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2] (metoda II), z tolerancją +10%, -20%. Wilgotność
mieszanki kruszywa należy określić według PN-B-06714/17 [8].
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6.3.3. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczanie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia
nie mniejszego od 1,0, określonego według normy BN-77/8931-12 [22]. Zagęszczenie
podbudowy należy sprawdzać przynajmniej w dwóch punktach na każdej działce roboczej, lecz
2
nie rzadziej niż raz na 200 m , lub wg zaleceń Inspektora Nadzoru.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według normy BN-77/8931-12 [22]
jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolę zagęszczenia
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego
budowli drogowych i mostowych” [23].
6.4.
Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 3

Tablica 3. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy
Wyszczególnienie
badań i pomiarów

Lp.
1.

Grubość podbudowy

2.

Nośność
podbudowy: moduł
Szerokość podbudowy
Równość podłużna
Równość poprzeczna
*)
Spadki poprzeczne
Rzędne wysokościowe
*)
Ukształtowanie osi w planie

3.
4.
5.
6.
7.
8.

6.4.1.

MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ I POMIARÓW
Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce
roboczej, lecz nie
2
rzadziej niż raz na 400 m .
Przed
odbiorem:
w 3 punktach,
nie rzadziej
niż raz na
co najmniej
w dwóch
miejscach lecz
wskazanych
przez
Inspektora Nadzoru
2
nie rzadziej niż 2 razy na 100 m powierzchni oraz
wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż ± 2 cm.
6.4.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych
Wartość wtórnego modułu odkształcenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie powinna być większa niż 140 MPa dla podbudowy zasadniczej.
Zagęszczenie podbudowy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego
modułu odkształcenia M”E do pierwotnego modułu odkształcenia M’E jest nie większy od 2,2.
6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy
6.4.3.1.

Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/893104 [21], z częstotliwością podaną w tablicy 3.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą z częstotliwością podaną w tablicy 3.
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać:
dla podbudowy zasadniczej - 1 cm.
6.4.3.2.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy
3. Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją
±0,5%.
6.4.3.3.
Rzędne podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi powinny mieścić
się w granicach od +1 cm do -2 cm.
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6.4.3.4.

Ukształtowanie osi podbudowy

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż
±5 cm.
6.4.3.5.

Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

7.
7.1.

OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2.

Jednostka obmiarowa
2

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.
8.
8.1.

ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STD-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Rodzaje odbiorów
Odbiór podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany
na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub odbioru częściowego zgodnie
z zasadami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.
9.1.

PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2.

Cena jednostki obmiarowej
2

Płatność za 1 m wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości Robót w oparciu o pomiary i wyniki
badań laboratoryjnych.
Cena wykonania Robót obejmuje:
prace pomiarowe,
oznakowanie Robót,
sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża,
opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszankę kruszywa,
przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptą laboratoryjną i dostarczenie na
miejsce wbudowania,
rozłożenie mieszanki zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,
zagęszczenie rozłożonej mieszanki, dowóz wody do zagęszczania,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST,
utrzymywanie podbudowy w czasie Robót.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-01100
2. PN-B-04481
3. PN-B-06714/00
4. PN-B-06714/12
obcych.
5. PN-B-06714/13
6. PN-B-06714/15
7. PN-B-06714/16
8. PN-B-06714/17
9. PN-B-06714/18
10. PN-B-06714/19
bezpośrednią
11. PN-B-06714/26
12. PN-B-06714/28
bromową.
13. PN-B-06714/42
Angeles
14. PN-B-06721
15. PN-B-11111
i mieszanka
16. PN-B-11112
drogowych
17. PN-B-11113
Piasek.
18. PN-S-02201
19. PN-S-06102
20. BN-64/8931-01
21. BN-68/8931-04
22. BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie pyłów mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
23. „Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 r.
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D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych
z wykonaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
w ramach przebudowy ul. Kościelnej w Białobrzegach na odcinku od ul. Reymonta do zjazdu
do bazy PKS.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102. Zakres robót
obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 031,5 i grubości :
- 20 cm - projektowane zjazdy
- 10 cm – projektowane chodniki, ścieżki rowerowe i pieszo-rowerowe.
Szczegółowa lokalizacja warstwy podbudowy zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – warstwa
zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi,
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogólne" pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
65

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
2.2. Kruszywo
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
będzie kruszywo łamane. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez
domieszek gliny.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła. Wymiar największego ziarna nie może
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według wg PN-B-06714/15, powinna mieścić się
pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rys. 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw dla podbudowy

2.2.2. Właściwości kruszywa
Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1.
Tabela 1. Właściwości kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie właściwości

Wymagani
Badania wg
a
Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m)
od 2 do 10 PN-B-06714/15
Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż
5
PN-B-06714/15
Zawartość ziarn nieforemnych, %(m/m), nie więcej niż
35
PN-B06714/16
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, %(m/m), nie więcej niż
1
PN-B-04481
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub od 30 do
BN-64/8931II wg PN-B-04481, %
70
01
Ścieralność w bębnie Los Angeles
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7

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów w
stosunku do straty masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż
Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż

Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, %
(m/m), nie więcej niż
9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie
więcej niż
10 Wskaźnik nośności podbudowy wnoś mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu Is  1,0
b) przy zagęszczeniu Is  1,03

35
30
3

8

5
1

80
120

PN-B06714/42
PN-B06714/18
PN-B06714/19
PN-B06714/28
PN-S-06102

2.3. Woda
Do zwilżania kruszywa stosuje się stosuje się wodę spełniającą wymagania PN-EN 1008
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 3.
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy
stosować następujące rodzaje sprzętu:
a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące
wodę. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej.
Wymagania to jest zbędne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy
jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotności.
b) równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. Za zgodą Inspektora Nadzoru do rozkładania
mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od ciężkiego można dopuścić spycharki.
c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,
d) płyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4.
Transport kruszywa może odbywać się samochodami samowyładowczymi w sposób zabezpieczający
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem lub
zawilgoceniem.
5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.5
5.1. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w ST D.04.02.02.A, ST
D.04.02.02.B lub ST D.04.05.01..
Jeżeli podłoże ulepszone, wykonane z materiałów związanych spoiwami lub lepiszczami
wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte wg zasad akceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.
Podbudowa powinna być wytyczona zgodnie z Dokumentacją Projektową
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać
w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu
na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być
od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji
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i nadmiernemu wysychaniu.
5.3. Wbudowanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, takiej,
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków
i rzędnych wysokościowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy przed
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
5.4. Zagęszczenie mieszanki
Podbudowę należy zagęszczać w jednej warstwie o grubości projektowanej po zagęszczeniu,
odpowiednim sprzętem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczenie
podbudowy powinno być równomierne na całej szerokości.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosić 1,03
dla projektowanych zjazdów, zatok parkingów i opasek.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy
obciąża Wykonawcę robót.
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6.
6.1. Badania przed rozpoczęciem robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania podbudowy i wyniki tych badań przedstawić Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w pkt. 2.1.
6.2. Badania w czasie robót
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie
Lp.

Częstotliwość badań
Minimalna liczba
Maksymalna
badań na dziennej powierzchnia
działce roboczej
podbudowy
przypadająca na jedno
2
badanie (m )

Wyszczególnienie badań

1

Uziarnienie mieszanki

2

Wilgotność mieszanki

3

Zagęszczenie warstwy

4

Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie
pkt. 2.2.2
kruszywa

2

6000

2

6000

6.2.1. Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa powinna być przeprowadzana 2 razy na każdej
dziennej działce roboczej za pomocą analizy sitowej. Próbki należy pobierać losowo z rozłożonej
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warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki powinny być zgodne z p. 2.2.1.
6.2.2. Wilgotność mieszanki
Wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17; do kontroli należy pobierać 2 próbki
z każdej dziennej działki roboczej. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej wg próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II) z tolerancją +10%, 20%.

6.2.3. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, i wykonywać nie rzadziej niż raz
2
na 5000 m , lub według zaleceń Inspektora Nadzoru.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2
dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E2

 2,2

E1

Wartość wtórnego modułu odkształcenia E2140 MPa.
Moduł odkształcenia należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,15MPa do 0,25MPa przy
zastosowaniu płyty VSS o średnicy 300mm. Końcowe obciążenie powinno wynosić 0,45 MPa.
Obliczenie wyników wg wzoru:
3p
E
D
4 s
w którym:
E – moduł odkształcenia (MPa)
p – różnica nacisków (MPa)
s – przyrost osiadań odpowiadający tej różnicy nacisków (mm)
D – średnica płyty (mm)
6.2.4. Właściwości kruszywa
Właściwości kruszywa obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.2.2. należy
badać dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa. Próbki do badań pełnych
powinny być pobierane losowo w obecności Inspektora Nadzoru.
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
Tabela 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy
Lp.
1
2

Wyszczególnienie badań i
pomiarów
Szerokość podbudowy
Równość podłużna

3
4
5
6

Równość poprzeczna
)
Spadki poprzeczne*
Rzędne wysokościowe
)
Ukształtowanie osi w planie*

7

Grubość podbudowy

Minimalna częstotliwość pomiarów
10 razy na 1 km
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na
każdym pasie ruchu
10 razy na 1 km
10 razy na 1 km
co 10 m dla projektowanej drogi ekspresowej oraz co 20
m na odcinkach prostych i co 10 m na łukach dla
pozostałych dróg; w osi jezdni i na jej krawędziach
Podczas budowy:
w 2 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie
2
rzadziej niż raz na 3000 m
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Przed odbiorem:
2
nie rzadziej niż raz na 6000 m
8

Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia
lub
- ugięcie sprężyste

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m

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

6.3.1. Szerokość podbudowy
Kontrola szerokości podbudowy i jej obramowania polega na bezpośrednich pomiarach co 100 m.
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5
cm.
6.3.2. Równość podbudowy
Kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04
co 100 m; dopuszczalne nierówności pod łatą 10 mm.
Kontrola równości poprzecznej mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co 100 m;
dopuszczalne odchyłki pod łatą 10 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne
Kontroli spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilową z poziomnicą co 100 m.
Dopuszczalne odchyłki spadku  0,5 %.
6.3.4. Rzędne wysokościowe
Kontrola rzędnych niwelety za pomocą instrumentu niwelacyjnego; dopuszczalne odchyłki
-1 cm, +0 cm.
6.3.5. Ukształtowanie osi podbudowy
Kontrola ukształtowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo
w punktach głównych łuków poziomych. Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta
w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.
6.3.6. Grubość podbudowy
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej  10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.3.7. Nośność podbudowy
 moduł odkształcenia wg „Instrukcji Badań Podłoża Gruntowego - Załącznik” powinien być
zgodny z podanym w tablicy 4,
 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.
Tabela 4. Cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o
wskaźniku
wnoś nie
mniejszym
niż, %

Wskaźnik
zagęszczenia IS
nie
mniejszy niż

Wymagane cechy podbudowy

80
120

1,0
1,03

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem,
mm
40 kN

50 kN

1,25
1,10

1,40
1,20
70

Minimalny moduł odkształcenia
mierzony płytą o średnicy 30 cm,
MPa
od pierwszego
od drugiego
obciążenia E1
obciążenia E2
80
140
100
180

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych
od określonych w pkt. 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm
powinien to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie
warstwy
na pełną głębokość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i ponowne
zagęszczenie.
6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiednią głębokość zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem
o odpowiednich właściwościach i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar
i ocena grubości warstwy na koszt Wykonawcy.
6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę.
7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.1 Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie o określonej grubości.
8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie
badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
2
Cena jednostkowa wykonania 1 m podbudowy uwzględnia:
- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robót,
- przygotowanie recepty laboratoryjnej i przygotowanie mieszanki,
- transport i rozłożenie mieszanki,
- profilowanie,
- zagęszczenie,
- utrzymanie podbudowy,
- badania materiałów, opracowanie recepty, wykonanie niezbędnych badań i pomiarów,
- koszty zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
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-

koszt utrzymania czystości na przyległych drogach,

10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
4. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziarn.
5. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotności.
6. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
7. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią.
8. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową.
9. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.
10. PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
11. PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
12.PN-S-06102
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
13. BN-68/8931-04 Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
14. BN-70/8931-06 Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym
15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty
16. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych . IBDiM 1997.
17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14
maja 1999 r.
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D05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05.B. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S w ramach przebudowa ulicy
Kościelnej w Białobrzegach na odcinku od ul. Reymonta do zjazdu do bazy PKS.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego AC 11S o grubości 5 cm – warstwa jezdna ścieżki rowerowej.
2. Materiały
Poszczególne rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru . W przypadku zmiany pochodzenia materiału należy, po wykonaniu odpowiednich badań,
opracować skorygowaną receptę.
2.1. Materiały do produkcji mieszanki betonu asfaltowego
Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy ścieralnej o uziarnieniu 0/16
mm należy stosować:
– asfalt D 50/70 wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunków polskich;
– kruszywo łamane granulowane (piasek łamany, mieszanka drobna granulowana, grys) wg PN-B11112, kl. I gat. 1;
– żwir i grys z naturalnie rozdrobnionego surowca wg PN-S-96025, kl. I; gat. 1
– wypełniacz mineralny - podstawowy wg PN-S-96504,
– środek adhezyjny wg Aprobaty Technicznej
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2.2. Materiały do produkcji mieszanki betonu asfaltowego
2.2.1. Kruszywa
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną należy stosować kruszywa spełniające
wymagania podane w tablicach 1÷3.
Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa łamanego
Wymaganie w procentach (m/m)
Lp. Właściwości
Wymagania
Badania wg
1.

2.
3.

Ścieralność w bębnie kulowym Los Angeles
a) po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:
25
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy
po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:
25
Mrozoodporność, nie więcej niż :
2,0

5.

Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej,
nie więcej niż :
Nasiąkliwość, nie więcej niż :
a) dla kruszywa ze skał magmowych i przeobrażonych
- frakcja (4÷6,3)mm
- frakcja powyżej 6,3 mm
b) dla kruszywa ze skał osadowych
Skład ziarnowy
a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż
– frakcja 2,06,3 mm
– frakcja 6,320,0 mm
b) zawartość frakcji podstawowej, dla frakcji i grup frakcji, nie
więcej niż:
– frakcja 2,06,3 mm
– frakcja 6,320,0 mm
c) zawartość podziarna, dla frakcji i grup frakcji, nie więcej niż:
– frakcja 2,06,3 mm
– frakcja 6,320,0 mm
d) zawartość nadziarna, nie więcej niż
Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż :

6.

Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż :

0,1

7.

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy

nie
ciemniejsza
niż wzorcowa

4.

5.
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PN-B-0671442

PN-B-0671419
PN-B-11112
pkt. 3.5.12
PN-B-0671418

1,5
1,2
2,0
PN-B-0671415
2,0
1,5
80,0
85,0

15,0
10,0
8,0
25

PN-B-0671416
PN-B-0671412
PN-B-0671426

Tablica 2. Wymagania wobec piasku łamanego i mieszanki drobnej granulowanej
Zawartość w procentach (m/m)
Lp. Właściwości
Wymagania dla
Badania wg
piasku
mieszanki
łamanego drobnej
granulowanej
1.
Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niż
0,1
0,1
PN-B-0671412
2.
Wskaźnik piaskowy, nie mniejszy niż:
BN-64/8931- dla
kruszyw
ze
skał
magmowych
i 65
65
01
przeobrażonych
55
55
74

-

40

3.

dla kruszywa ze skał osadowych, z wyjątkiem 40
wapieni
- dla kruszyw z wapieni
Zawartość nadziarna, nie więcej niż
15

4.

Zawartość frakcji (2,0÷4,0) mm, powyżej :

15

5.

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie
ciemniejsza
cieczy
wzorcowa

15

-

PN-B-0671415
PN-B-0671415
niż PN-B06714/18

Tablica 3. Wymagania wobec grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego
Wymaganie w procentach (m/m)
Lp Właściwości
Wymagania
Badania wg
.
grys
żwir
1.

2.

Ścieralność w bębnie Los Angeles, nie więcej niż :
a) po pełnej liczbie obrotów
25,0
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, w stosunku do ubytku masy
po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż:
25,0
Mrozoodporność, nie więcej niż :
2,5

3.

Nasiąkliwość, nie więcej niż :

1,5

4.

Zawartość ziarn przekruszonych 1)

 10,0

 70,0

5.

Zawartość ziaren nieforemnych

 25,0

-

6.

PN-B06714/42

PN-B06714/19
PN-B06714/18
PN-S-96025
Załącznik G
PN-B06714/16
PN-B06714/15

Ziarna mniejsze niż 0,075 mm, odsiane na mokro, nie więcej
1,5
niż:
1,5
0,8
a) dla frakcji 26,3 mm
b) dla frakcji > 6,3 mm
7. Zawartość frakcji podstawowych łącznie, nie mniej niż
80,0
a) dla frakcji 26,3 mm
85,0
b) dla frakcji > 6,3 mm
8. Zawartość podziarna, nie więcej niż:
15,0
a) dla frakcji 26,3 mm
10,0
b) dla frakcji > 6,3 mm
9. Zawartość nadziarna, nie więcej niż
8,0
10 Zawartość zanieczyszczeń obcych, więcej niż :
0,1
PN-B-06714.
12
11 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nie wzorcowa
PN-B.
ciemniejsza niż:
06714/26
1) ziarno przekruszone – ziarno, którego powierzchnia przełamana stanowi co najmniej połowę
powierzchni ziarna

2.2.2. Wypełniacz
Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę ścieralną należy stosować wypełniacz podstawowy.
Dopuszcza się stosowanie dodatku pyłów pochodzących z układu odpylania kruszywa w otaczarce.
Wymagania podano w tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania wobec wypełniacza
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Lp.

Właściwości

Wymagania

1.

Zawartość ziarn mniejszych od :
-0,3 mm, % (m/m),
-0,075 mm, % (m/m) nie mniej niż
Wilgotność, % (m/m), nie więcej niż

100
80
1,0

2.

Badania wg
PN-B-06714/15

PN-S-96504

2.2.3. Asfalt
Do wytwarzania mieszanki betonu asfaltowego przewidzianej do wykonania warstwy ścieralnej należy
stosować asfalt drogowy D 50/70 o właściwościach odpowiadających wymaganiom zawartym w
tablicy 5.
Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu drogowego D 50/70
Lp. Właściwości
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wymagan
ia
Penetracja w temperaturze 25oC, 0,1 mm
5070
Temperatura mięknienia, 0C
4654
Temperatura zapłonu, nie mniej niż, oC
230
Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, % (m/m)
99
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie więcej niż, %, 0,5
m/m
Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, %
50
Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż, oC
48
Zawartość parafiny, nie więcej niż, %
2,2

9. Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niż, oC
10. Temperatura łamliwości, nie więcej niż, 0C

9
-8

Badania wg
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 22592
PN-EN 12592
PN-EN
12607-1
PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN
12606-1
PN-EN 1427
PN-EN 12593

2.2.4. Środek adhezyjny
Do mieszanki mineralno-asfaltowej, przeznaczonej do wykonania warstwy ścieralnej, należy stosować
środek adhezyjny bez względu na rodzaj użytego kruszywa.
Należy stosować jedynie te środki adhezyjne, które posiadają aprobatę techniczną (świadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym) wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i
Mostów.
Sposób dozowania środka adhezyjnego zostanie zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru.
2.3. Dostawy materiałów
Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Do obowiązku Wykonawcy należy
takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki, aby zapewnić nieprzerwaną
pracę otaczarki w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej.
Każda dostawa asfaltu, kruszywa i wypełniacza musi być zaopatrzona w deklarację zgodności
o treści według PN-EN-45014, wydaną przez dostawcę.

2.4. Składowanie materiałów
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
2.4.1. Składowanie kruszywa
Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
2.4.2. Składowanie wypełniacza
Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.4.3. Składowanie asfaltu
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Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich wykonania materiały
wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być wyposażone
w automatyczne urządzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. Nie dopuszcza się
ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie,
posiadać automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury z tolerancją
± 5 0C oraz posiadać układ cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej musi znajdować się w zbiorniku
poniżej zwierciadła gorącego asfaltu.
3. Sprzęt
Przed przystąpieniem do wykonania robót Inspektor Nadzoru
przez Wykonawcę propozycji sprzętowej z wymaganiami ST.

sprawdzi zgodność przedstawionej

3.1. Sprzęt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować przy zastosowaniu, sterowanej komputerem,
wytwórni (otaczarki) o mieszaniu ciągłym lub cyklicznym, posiadającej wydajność minimum 100 t/h,
wyposażonej w izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o pojemności nie mniejszej niż połowa
wydajności godzinowej.
Komputerowy system sterowania otaczarką, w celu zapewnienia produkcji mieszanki mineralnoasfaltowej zgodnej z zadaną receptą, musi pracować w oparciu o zwrotne potwierdzenia wydanych
poleceń, a rejestrator podstawowych parametrów pracy wytwórni (godzina i minuta wykonania zarobu,
ilości naważanych składników, czas mieszania kruszywa na sucho, czas mieszania
po dodaniu asfaltu oraz temperatura gotowej mieszanki każdego zarobu na wyjściu z mieszalnika),
dokonuje ich zapisu oddzielnie dla każdego cyklu, np. w postaci wydruku.
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wagowe. Dopuszcza
się dozowanie objętościowe asfaltu, uwzględniając zmianę jego gęstości w zależności od temperatury.
Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych składników zarobu) nie
powinny być większe od ± 2 %.
3.2. Sprzęt do wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej
Do wbudowania i zagęszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej należy stosować:
gąsienicowe rozkładarki, wyposażone w elektroniczny układ sterowania grubością wbudowywanej
warstwy oraz posiadającej urządzenia do podgrzewania spoiny podłużnej;
stalowe walce gładkie i wibracyjne oraz łopaty.
4. Transport
4.1. Transport kruszywa
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.
4.2. Transport wypełniacza
Wypełniacz należy przewozić luzem w odpowiednich cysternach przystosowanych do transportu
materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. W czasie przeładunku oraz
transportu wypełniacz należy chronić przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
4.3. Transport asfaltu
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi w instalacje umożliwiające
podłączenie cystern do urządzeń grzewczych lub wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze.
4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi o dużej ładowności,
wyposażonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.
Czas i warunki transportu powinny być takie, aby mieszanka wyładowywana do kosza układarki
posiadała temperaturę nie niższą niż średnia temperatura wytwarzania. Czas transportu mieszanka
liczony od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin. W wyładowywanej do kosza
układarki mieszance nie powinny znajdować się grubsze bryły skawalonej (nadmiernie wystudzonej)
mieszanki.
77

Zaleca się stosowanie samochodów-termosów.
5. Wykonanie robót
5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej
Wykonawca przygotuje receptę laboratoryjną na mieszankę betonu asfaltowego, którą przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Projektowanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze składników mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ilości asfaltu,
- określeniu właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej i porównaniu uzyskanych wyników z
wymaganiami podanymi w ST.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne.
Rzędne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy ścieralnej z BA 0/16 mm
podano w tablicy 6

Tablica 6. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy
ścieralnej z BA 0/16
wymiary w %
Wymiar oczek sit # , mm
Rzędne
krzywych
granicznych
uziarnienia
mieszanki
Przechodzi przez:
0/16 mm
20,0
100
16,0
90 – 100
12,8
80 – 100
9,6
70 – 88
8,0
63 – 80
6,3
55 – 70
4,0
44 – 58
2,0
30 – 42
zawartość ziarn > 2,0 mm
(58 – 70)
0,85
18 – 28
0,42
12 – 20
0,30
10 – 18
0,18
8 – 15
0,15
7 – 14
0,075
6–9
Orientacyjna zawartość asfaltu w
mieszance mineralno-asfaltowej, %, 4,8 – 6,0
m/m
Zaprojektowana mieszanka BA 0/16 mm powinna spełniać wymaganie podane w tablicy 7 Lp. 1÷5.
Wykonana warstwa ścieralna z mieszanki BA 0/16 mm powinna spełniać wymagania podane w tablicy
7 Lp. 67.
Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonanej z niej warstwy ścieralnej
Lp. Właściwości
Wymagania
1.
2.

Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie mniej niż :
14,0
Stabilność próbek wg Marshalla w temperaturze 60 0C, zagęszczonych 10,0
2x75 uderzeń ubijaka, kN nie mniej niż :
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3.
Odkształcenie próbek jw., mm
4.
Wolna przestrzeń w próbkach jw., % (v/v)
5.
Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., %
6.
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % nie mniej niż :
7.
Wolna przestrzeń w warstwie, %(V/V)
1) Dotyczy tylko fazy projektowania składu mieszanki mineralno-asfaltowej

2,04,5
2,04,0
7886
98,0
3,05,0

5.2. Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku roboczym powinna być zgodna z zaleceniami
producenta.
Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie
o
powinna być wyższa o więcej niż 30 C od maksymalnej, dopuszczalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej.
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wysypaniu z mieszalnika powinna
wynosić:
o
- z asfaltem D50/70 160175 C.
Wytwarzanie mieszanki będzie się odbywać w oparciu o receptę laboratoryjną zatwierdzoną przez
Inspektora Nadzoru. Wytworzona mieszanka betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania
zamieszczone w tablicach 7.
5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoże pod warstwę ścieralną powinno być oczyszczona i skropiona zgodnie z zasadami podanymi
w ST D.04.03.01; powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z odpowiednim
wyprzedzeniem czasowym, niezbędnym na odparowanie wody.
W przypadku stosowania rozkładarki, wyposażonej w rampę skrapiającą, dopuszcza się wykonanie
skropienia emulsją asfaltową bezpośrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaltowego.
Powierzchnie krawężników, włazów, wpustów i tym podobnych urządzeń, przylegające do układanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być posmarowane gorącym asfaltem lub innym materiałem
uszczelniającym, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
5.4. Warunki atmosferyczne
Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia
w ciągu poprzedniej doby będzie wynosiła co najmniej 5°C. Nie dopuszcza się układania mieszanki na
wilgotnym lub oblodzonym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16
m/s). Powierzchnia podłoża po przelotnym deszczu, jeżeli jest to konieczne, powinna być osuszona,
np. dmuchawą lub sprężonym powietrzem.
5.5. Próba technologiczna
Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest zobowiązany
do przeprowadzenia w obecności Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.
Tolerancje zawartości składników mieszanki betonu asfaltowego względem składu zaprojektowanego
powinny być zawarte w granicach podanych w tablicy 8.
Tablica 8. Odchyłki zawartości składników mieszanki betonu asfaltowego względem składu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji
wymiary w procentach (m/m)
Lp. Składniki mieszanki betonu asfaltowego
Dopuszczalne odchyłki
drogi powiatowe drogi dojazdowe
i
zjazdy
awaryjne
1
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # w mm:
± 4,0
± 5,0
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2
3
4

20.0; 16.0; 12.8; 9.6; 8.0; 6.3; 4.0; 2.0
Ziarna pozostające na sitach o oczkach # w mm:
± 2,0
0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.075
Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # 0.075 ± 1,5
mm
Asfalt
± 0,3

± 3,0
± 2,0
± 0,5

5.6. Wbudowanie i zagęszczanie warstw z betonu asfaltowego
Mieszankę betonu asfaltowego należy wbudowywać mechanicznie, w sposób ciągły, układarką
spełniającą wymagania punktu 3. Układarka powinna poruszać się ze stała prędkością i bez zbędnych
zatrzymywań (np. w oczekiwaniu na kolejny samochód z gorącą mieszanką). Warstwa na zjazdach
powinna być rozłożona za pomocą łopat(miejsca niedostępne dla rozkładarki)
Warstwy należy układać w miarę możliwości całą szerokością. Dopuszcza się warstwy pasami
o mniejszej szerokości niż szerokość jezdni lecz przy użyciu dwóch układarek przy niewielkich
odległościach pomiędzy nimi (metoda „gorąco na gorąco”). Nie obramowany brzeg warstwy powinien
być wyprofilowany lub obcięty i pokryty asfaltem.
Zagęszczanie rozłożonej mieszanki należy wykonywać walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi,
spełniającymi wymagania podane w ST. Zaleca się stosowanie walców wibracyjnych o masie nie
mniejszej niż 9 Mg, a walców ogumionych o masie nie mniejszej niż 16 Mg.
Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna być niższa od temperatury minimalnej podanej w
pkt. 5.2.
Zagęszczanie mieszanki powinno być zgodnie ze schematem przejść walca zweryfikowanym
na odcinku próbnym. Zagęszczanie nie powinno powodować wyciskania zaprawy na powierzchnię.
Niweleta i grubość wbudowanej warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową.
Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej równolegle lub prostopadle do osi drogi.
Złącza podłużne w poszczególnych warstwach powinny być przesunięte względem siebie
co najmniej o 15 cm; złącza poprzeczne o co najmniej 1 metr. Złącza powinny być całkowicie
związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.
Za zgodą Inspektora Nadzoru, nawierzchnię można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu.
6. Kontrola jakości Robót
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru wyniki
wszystkich badań materiałów przeznaczonych do produkcji mieszanki BA celem porównania
z wymaganiami ST i zatwierdzenia źródeł poboru materiałów.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Tablica 9. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki betonu asfaltowego
Częstotliwość badań
Lp.
Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce
roboczej
1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno1 próbka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytwórni
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Właściwości asfaltu
dla każdej dostawy (cysterny)
3 Właściwości wypełniacza
1 na 100 Mg
4 Właściwości kruszywa
przy każdej zmianie
5 Temperatura składników mieszanki mineralnodozór ciągły
asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
każdy pojazd przy załadunku i w czasie
wbudowywania
7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej
jw.
8 Właściwości próbek mieszanki mineralnojeden raz dziennie
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asfaltowej pobranej w wytwórni
Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w
warstwie
10. Grubość warstwy
9.

2 próbki z każdego pasa o powierzchni do
3000 m2
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do
3000 m2
lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025
6.2.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001.
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się
wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.
6.2.3. Badanie właściwości asfaltu
Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.
6.2.4. Badanie właściwości wypełniacza
Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.
6.2.5. Badanie właściwości kruszywa
Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.
6.2.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
6.2.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury. Dokładność pomiaru  2o C. Temperatura powinna być zgodna z
wymaganiami podanymi w ST.
6.2.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w
czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.
6.2.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej
Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.
6.2.10. Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w ST i
recepcie laboratoryjnej.
6.2.11. Grubość warstwy po zagęszczeniu
Grubości wykonanej warstwy należy określać na podstawie wyciętych próbek.
Grubość warstwy, jako średnia z trzech pomiarów, nie może różnić się od grubości projektowanej o
więcej niż ±5 mm.
6.3. Badania cech geometrycznych warstwy ścieralnej wykonanej z mieszanki BA
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 10.

Tablica 10. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy ścieralnej wykonanej z mieszanki
BA
Lp. Wyszczególnienie badań
Częstotliwość badań i pomiarów
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1
Szerokość warstwy
2 razy na 1 km
2
Równość podłużna
10 razy na 1 km
3
Równość poprzeczna
nie rzadziej niż co 5 m
4
Spadki poprzeczne
10 razy na 1 km*)
5
Rzędne wysokościowe
co 20 m na prostych i co 10 m na łukach
6
Ukształtowanie osi w planie
7
Złącza podłużne i poprzeczne
każde złącze
8
Wygląd zewnętrzny
cała powierzchnia wykonanego odcinka
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy
wykonać w głównych punktach łuków poziomych
6.3.2. Szerokość warstwy
Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie, taśmą mierniczą, odległości przeciwległych bocznych
krawędzi.
Szerokość wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
6.3.3. Równość podłużna warstwy
Równość podłużną warstw z betonu asfaltowego należy mierzyć 4 m łatą i klinem wg BN-68/8931-04.
Wartość odchyleń równości podłużnej dla warstwy ścieralnej, badanych metodą łaty i klina, powinna
wynosić  9 mm.

6.3.4. Równość poprzeczna warstwy
Do pomiaru równości poprzecznej stosuje się metodę równoważną metodzie łaty i klina wg BN68/8931-04.
Wartość odchyleń równości poprzecznej dla warstwy ścieralnej, badanych metodą łaty i klina, powinna
wynosić 9 mm
6.3.5. Spadki poprzeczne
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacją
projektową.
Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być
zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją  0,5%.
6.3.6. Rzędne wysokościowe warstwy
Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i porównaniu wyników pomiaru z Dokumentacją
Projektową.
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy a rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ± 1 cm.
6.3.7. Ukształtowanie osi w planie
Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiarów geodezyjnych usytuowania poszczególnych punktów osi
i porównaniu wyników pomiaru z dokumentacją projektową.
Oś warstwy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm.
6.3.8. Złącza podłużne i poprzeczne
Sprawdzenie polega na oględzinach. Złącza powinny być równe i związane.
6.3.9. Wygląd warstwy
Wygląd warstwy wyrównawczej powinien być jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.
7. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego o określonej grubości.
8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 2 i 6 niniejszej ST dały
wyniki pozytywne.
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9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
2
Cena jednostkowa wykonania 1m warstwy ścieralnej uwzględnia:
- zakup i dostarczenie materiałów, składowania
- prace pomiarowe,
- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,
- rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST.
- Koszt utrzymania czystości na przyległych drogach

10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-06721
Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
4. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
5. PN-EN 12591
Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do układania. Specyfikacja - z
dostosowaniem do warunków polskich.
6. PN-EN 12592
Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie rozpuszczalności
7. PN-EN 12593
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury łamliwości metodą
Fraassa
8. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odporności na twardnienie pod
wpływem ciepła i powietrza. Metoda RTFOT
9. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartości parafiny. Metoda
destylacyjna
10. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą
bezpośrednią.
11. PN-EN 1426
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą,
12. PN-EN 1427
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia.
Metoda Pierścień i Kula
13. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych.
14. PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez
dostawców
15. PN-B-11111
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka.
16. PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
17. PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek
18. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne
19. PN-B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań
20. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych
21. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziarn
22. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
23. PN-C-04132
Przetwory naftowe. Pomiar ciągliwości asfaltów
24. PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych
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25. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
26. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
27. BN-70/8931-09 Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie stabilności i odkształcenia
mas mineralno-asfaltowych
28. EN 22592
Petroleum products determination of flash and fire points. Cleveland
open cup method.
10.2. Inne dokumenty
29. „Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia
trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralnobitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym”, IBDiM - Zeszyt 48, 1995 r.
30. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Zeszyt Nr 60,
Warszawa 1999.
31. „Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe”, IBDiM - Zeszyt 65, 2003 r.
32. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z
dnia 14 maja 1999r.

D.05.03.23. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z brukowej
kostki betonowej bezfazowej w ramach przebudowy ul. Kościelnej w Białobrzegach na odcinku od
ul. Reymonta do zjazdu do bazy PKS.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
- ułożenie zjazdów z kostki betonowej bezfazowej
piaskowej grub. 3 cm.

grub. 8 cm na podsypce cementowo-

Szczegółowa lokalizacja i kolorystyka nawierzchni wg Dokumentacji Projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obramowanie chodników – umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane
z obrzeży betonowych lub innych materiałów
1.4.2. Koryto chodnika– element uformowany w podłożu w celu ułożenia w nim konstrukcji
chodnika.
1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu .
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w 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.
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2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Źródła materiałów powinny być wybrane przez
wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie. Do każdej
ilości jednorazowo wysyłanego materiału (brukowej kostki betonowej, piasku, cementu, kruszywa)
dołączony powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych
badań i certyfikatów przydatności.
2.2. Brukowa kostka betonowa
Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej bezfazowej o grubości 8,
gatunku I.Kolor kostki: według dokumentacji projektowej.

Beton kostki powinien spełniać wymagania:
– wytrzymałość na ściskanie:  50 MPa,
– nasiąkliwość nie większa niż 5%,
– mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie
następujące warunki:
 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno
być większe niż 20%,
– ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości nie większa niż 3,5 mm
– szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni licowej górnej, sprawdzona
wahadłem angielskim, nie mniej niż 50 jednostek SRT.
Powierzchnie elementów powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów
powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne,
struktura zwarta.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą:
- dla długości i szerokości  3mm,
- dla grubości
 5mm.
Powierzchnie boczne uważa się za płaskie względnie proste jeżeli nie występują odchylenia
powyżej 2mm.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach
elementu. Pomiarów należy dokonywać zgodnie z PN-B-10021.
W razie wystąpienia wątpliwości Inspektora Nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub
poszerzyć zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badań .
2.4. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin
Należy stosować:
– mieszankę cementowo-piaskową 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg
PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712,
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–

mieszankę cementowo-piaskową 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy
32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-06711

2.5. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych
Do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające spełniające wymagania norm
lub aprobat technicznych, ,
 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę
cementowo-piaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 inny materiał
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
Kostki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni,
na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na
paletach transportowych.
Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczających go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.
Cement należy przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące wg BN-88/6731-08.
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3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem zagęszczarek
wibracyjnych płytowych z osłoną elastomerową, ubijaków ręcznych lub mechanicznych, sprzęt do
cięcia kostek.
Do wykonywania podsypki można stosować małe spycharki, równiarki a do zagęszczania również
małe walce statyczne i wibracyjne.
Do wytwarzania betonu na ławy:
 wytwórnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia do
wagowego dozowania składników,
 samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4
4.1. Transport materiałów
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na
podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka
transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu
lub palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały
co najmniej co 50 sztukę.
Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej:
- oznaczenie(określenie) wyrobu,
- znak wytwórni,
- datę produkcji.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.
Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w
zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją.

warunkach

5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Koryto
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić co najmniej Is  0,97.
Podłoże gruntowe powinno mieć zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podłużne oraz
przechyłki na łukach.
5.2. Podsypka
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3cm. Dopuszczalne
od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  1cm.

odchyłki

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się
na uprzednio zwilżonej podbudowie lub w korycie, przy zachowaniu wymagań zawartych w
niniejszej ST. Wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w
dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami
podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać
układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana
i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
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Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o
około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone
przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
5.3. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać
o
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli
o
o
w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0 C do +5 C, przy czym jeśli w nocy
spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie
ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki
można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Kostkę układa się około 1,5cm wyżej
od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia
kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna
trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3mm do 10mm
powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach,
obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw.
połówek
i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą,
przycinaną
na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót,
prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz
z podsypką.
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni
należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np.
pęknięte) należy wymienić na kostki całe. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami
brukowymi powinna wynosić od 3mm do 5mm.
Wypełnienie szczelin
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Przy wypełnianiu
spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić;
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.
Szczeliny dylatacyjne
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą
cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach
nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez
nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna być mniejsza niż 8mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami
określonymi w pkt. 2.3.
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje
zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami
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dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach
wzdłuż jezdni.

Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od
3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni
o
(przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15 C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej)
nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do wbudowania i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji. Badania materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.
Należy sprawdzić:
a) kostki betonowe:
 cechy fizykomechaniczne
 wygląd zewnętrzny,
 kształt i wymiary,
 Aprobaty Techniczne
 w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badań laboratoryjnych
przeprowadzonych przez producenta dla dostarczonej partii materiałów.
6.2. Kontrola podłoża gruntowego
Należy sprawdzić:
a) zagęszczenie wg BN-77/8931-12 – w 2 punktach dziennej działki roboczej,
b) ukształtowanie powierzchni podłoża
- spadek poprzeczny – co 20m , dopuszczalna tolerancja 0,5%,
- spadek podłużny – co 20m, dopuszczalna tolerancja 0,3%,
- równość w profilu podłużnym i w przekroju poprzecznym – co 20m, dopuszczalna
tolerancja  20mm,
- rzędne wysokościowe – co 20m , dopuszczalna tolerancja  2cm,
- szerokość koryta – co 20m, dopuszczalna tolerancja  5cm.
6.2. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej
Należy sprawdzić:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

grubość warstwy podsypki – w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki
grubości 1cm,
rzędne wysokościowe – co 20mb na krawędziach, odchyłki od wartości projektowanych
1cm,
ukształtowanie w planie – co 50mb,
szerokość – co 20mb, dopuszczalne odchyłki  2cm,
równość w profilu podłużnym – co 20 mb mierzona łatą 4 metrową , nierówności nie mogą
przekroczyć 8 mm,
równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne – co 20 mb, prześwity pod łatą
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g)

profilową nie mogą przekroczyć 8mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od 0,3%,
szerokość i wypełnienie spoin – w 5 punktach dziennej działki roboczej – spoiny muszą być
wypełnione na pełną głębokość.

7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową 1m (metr kwadratowy) ułożonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej .
8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy,
 wykonanie podsypki.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania
ogólne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
2
Cena jednostki obmiarowej 1m nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:
 oznakowanie miejsca robót,
 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
 zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, składowanie
 wykonanie koryta pod konstrukcję,
 przygotowanie, rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej,
 ułożenie brukowej kostki betonowej i jej zagęszczenie
 wypełnienie spoin,
 pielęgnacja nawierzchni
 wykonanie niezbędnych badań zgodnie z niniejszą ST

10. Przepisy związane
1. PN-EN 197-1
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego
użytku
2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
3. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych.
4. PN-B-04111
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
5. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
6. PN-B-06250
Beton zwykły.
7. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
obcych.
8. PN-B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
9. PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
10. PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
11. PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
12. PN-N-03010
Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
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13.BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
14. BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

15. BN-80/6775-03/03
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.
16. BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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D.06.00.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D.06.04.01 Plantowanie skarp, dna wykopu i nasypu
1.Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z plantowaniem skarp, korony nasypu i dna wykopu
w ramach przebudowy ul. Kościelnej w Białobrzegach na odcinku od ul. Reymonta do zjazdu
do bazy PKS.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z plantowaniem skarp i obejmuje:
- plantowanie skarp nasypów,
- plantowanie skarp wykopów.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.Rów - otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2.Rów przydrożny - rów zbierający wodę z korony drogi.
1.4.3.Rów odpływowy - rów odprowadzający wodę poza pas drogowy.
1.4.4.Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Materiały nie występują.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2.Sprzęt do wykonywania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania
z następującego sprzętu:
- koparek podsiębiernych,
- spycharek lemieszowych,
- równiarek samojezdnych lub przyczepnych,
- urządzeń kontrolno-pomiarowych,
- zagęszczarek płytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej ST, można korzystać z dowolnych środków
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transportowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Plantowanie korony drogi
Plantowanie korony drogi polega na takim ukształtowaniu terenu żeby spadki poprzeczne były
zgodne z dokumentacją projektową oraz plantowany teren nawiązywał wysokościowo do
jezdni i obiektów towarzyszących.
5.3. Plantowanie dna i skarp rowu
W wyniku prac należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne
z
PN-S-02204:
- dla rowu przydrożnego w kształcie:
a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3,
głębokość od 0,30 m do 1,20 m liczona jako różnica poziomów dna i niższej krawędzi górnej
rowu;
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych
sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.
Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać:
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych rowu i skarp
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. Tablica 1.
Wyszczególnienie

Minimalna
pomiarów

częstotliwość

Spadek podłużny rowu

1 km na każde 5 km drogi

Szerokość i głębokość
rowu
Powierzchnia skarp

1 raz na 100 m
1 raz na 100 m

6.2.1. Spadki podłużne rowu
Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5%
spadku.
6.2.2. Szerokość i głębokość rowu
Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm.
6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie
powinien przekraczać 3 cm.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
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7.2.Jednostka obmiarowa
2

Jednostką obmiarową jest m plantowanego terenu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
2
Cena wykonania 1 m plantowania terenu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- profilowanie rowu,
- odwiezienie urobku,
- roboty wykończeniowe,
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.

Normy

1. PN-S-02204
10.2.

Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

Inne materiały

2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Krawężniki betonowe
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
krawężników w ramach przebudowy ul. Kościelnej w Białobrzegach na odcinku od ul. Reymonta
do zjazdu do bazy PKS.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie, kontrolę i odbiór krawężników betonowych. W zakres robót wchodzi ustawienie
krawężników prostokątnych15x30x100(wystających i wtopionych).
Szczegółowa lokalizacja krawężników wg Dokumentacji Projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające chodniki dla
pieszych od jezdni.
1.4.2. Ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca obciążenie
krawężnika na grunt.
1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie.
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi
w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Krawężniki betonowe
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne:
– krawężnik może być produkowany:
a) z jednego rodzaju betonu,
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej
(która na całej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna
powinna mieć minimalną grubość 4 mm),
– skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane,
z wymiarami deklarowanymi przez producenta,
– krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy
określaniu wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka
krawężnika wraz ze złączem wynosi 1000 mm,
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–

powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce
chemicznej,
– płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający
układanie lub ryglowanie,
– krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe,
– klasa betonu nie niższa niż B30,
– nasiąkliwość - klasa 2
– mrozoodporność - klasa 3,
– wytrzymałość na zginanie - klasa 2
– odporność na ścieranie - klasy 4,
– nośność minimum 31,6 kN
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie
elementów powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być
jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
– dla wysokości  3mm,
– dla długości  1% z dokładnością do mm, nie mniej niż 4mm i nie więcej niż 10mm
– dla innych wymiarów za wyjątkiem promienia:
 dla powierzchni: ±3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3mm i nie więcej niż
5mm
 dla innych części: ±5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3mm i nie więcej niż
10mm
– dopuszczalna odchyłka płaskości i prostoliniowości dla powierzchni określanych jako płaskie i
krawędzi określonych jako proste, badana na długości pomiarowej 800mm - ±4mm.
Sprawdzenia krawężników należy dokonać zgodnie z PN-EN 1340. W razie wystąpienia
wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres
kontroli krawężników o inny rodzaj badań.
2.3. Materiały do podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową:
– 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32.5 N wg PN-EN 197-1 i z
piasku wg PN-B-06711
– Piasek spełniający wymagania PN-B-11113 na podsypkę pod ławę betonową.
2.4. Materiały do wypełnienia szczelin dylatacyjnych
Do szczelin dylatacyjnych w ławie betonowej i miedzy krawężnikami należy stosować bitumiczną
masę zalewową wg BN-74/6771-04. Do masy zalewowej stosować asfalt drogowy D70/100 lub
mieszaninę asfaltów drogowych tak dobraną, aby penetracja jej określona wg PN-EN 1426
wynosiła 90120 w temperaturze 25C.
Jako składniki mineralne masy należy stosować wypełniacz wapienny oraz wełnę mineralną
gatunku II. Wskazane jest stosowanie dodatków uszlachetniających właściwości asfaltu, np. paki
tłuszczowe, żywice syntetyczne. Właściwości masy zalewowej:
–
–
–
–
–

temperatura mięknienia PiK – 54  65C,
płynność osiągalna w temperaturze nie wyższej niż 180C,
spływność mierzona na blasze falistej w temperaturze 45C nie powinna przekraczać 10 mm,
zdolność wypełniania szczelin w temperaturze 180  200C bez utraty właściwości,
odporność na zamrażanie wg BN-74/6771-04 pkt 5.3.6.,

2.5. Materiały do posadowienia krawężników
Krawężniki posadowione są na ławie z oporem lub na samej ławie o wymiarach jak w
Dokumentacji Projektowej. Ława wykonana z betonu klasy B-15 według PN-B-06250 lub C12/15
wg PN-EN 206-1.
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów
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Krawężniki powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach
transportowych.
Cement można przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące. Przechowywanie i transport cementu wg
BN-88/6731-08.
Kruszywa należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
Do wytwarzania betonu na ławy:
- wytwórnia stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposażona w urządzenia
do wagowego dozowania składników,
- samochody samowyładowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki betonowej.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4.
Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton
wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny być
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na podkładach
i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka transportowego. Sposób
ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed przesunięciem w czasie jazdy
powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane ich powinny być umieszczone na palecie
transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, co 50 sztukę.
Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej:
- oznaczenie (określenie) wyrobu,
- znak wytwórni,
- datę produkcji.
Wyprodukowaną mieszankę betonową należy dostarczać na budowę w warunkach
zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją.
Transport cementu wg BN-88/6731-08.
Pozostałe materiały wg ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Ława betonowa
Ława betonowa posadowiona będzie na warstwie konstrukcyjnej nawierzchni (podbudowa)
lub na ulepszonym podłożu. Dla ewentualnego wyrównania podłoża można
podsypkę
wyrównującą z piasku. Grubość podsypki zmienna dostosowana do wysokości posadowienia
krawężnika zgodnie z Dokumentacją Projektową. Podsypkę zagęścić do Is≥0,97.
Ławę betonową z oporem należy wykonać w szalowaniu. Wymiary ławy betonowej dostosowane
do prefabrykatu krawężnika.
Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie należy
wykonywać zgodnie z PN-B-06251 lub PN-EN 206-1, przy czym należy stosować minimum,
co 50m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową wg 2.4.
Ława betonowa nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2C
oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Natychmiast po rozłożeniu
mieszanki należy przystąpić do jej zagęszczania. Operacja ta powinna zakończyć się po upływie
dwóch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpośrednio po zagęszczeniu beton
należy zabezpieczyć przed wyparowaniem wody. Pielęgnację należy rozpocząć przed upływem
90 min. Poprzez kilkakrotne zwilżanie wodą w ciągu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w
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czasie suchej pogody.
5.2. Ustawienie krawężników
Krawężniki należy wykonywać ze spoinami szerokości 5 mm minimum, co 50m stosować
szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi ławy betonowej.
Przy układaniu krawężników na łukach należy stosować wyokrąglone elementy prefabrykowane.
Światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosić 12cm, a przy przejściach dla pieszych,
zatokach parkingowych i zjazdach 2cm.
Dla oporników światło krawężnika od strony jezdni powinno wynosić 0cm.
Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.
5.3. Wypełnianie spoin
Spoiny należy wypełniać zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą
należy oczyścić i zmyć wodą.
Szczeliny dylatacyjne należy zalewać masą zalewową wg pkt.2.4. po ich uprzednim starannym
oczyszczeniu na pełną głębokość i osuszeniu.
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane
przez dostawców itp.),
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.
6.2. Badania w czasie wykonywania robót
6.2.1. Kontrola wykonania ławy betonowej
Należy sprawdzić co 20 mb:
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy z Dokumentacja Projektową;
dopuszczalne odchyłki niwelety ławy  1 cm na każde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać  1 cm na każde 100 mb,
a) wymiary ławy , dopuszczalne odchyłki:
- dla wysokości
-  10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości -  20% szerokości projektowanej.
b) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 1 cm
na każde 100 mb.
6.2.2. Kontrola ułożenia krawężników
Należy sprawdzić co 20 mb :
a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z Dokumentacją Projektową,
dopuszczalne odchyłki niwelety  1 cm na każde 100 mb,
b) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać  1 cm na każde 100 mb,
c) równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą
przekraczać 0,5cm na każde 100mb.
6.2.3. Kontrola wypełnienia spoin
Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować, co najmniej raz przy wykonywaniu robót
i w przypadkach wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej
niż 30 MPa.
Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10 metrach
ustawionego krawężnika. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć
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szerokość ok. 5 mm.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały
wyniki pozytywne.
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie koryta pod ławę,
 wykonanie ławy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w wymaganiami ST D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa ustawienia 1 m krawężnika uwzględnia:
 oznakowanie miejsca robót wraz z utrzymaniem,
 zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
 wykonanie wykopu pod ławę ,
 rozścielenia i zagęszczenie podsypki wyrównującej z piasku,
 wykonanie szalunku pod ławę betonową,
 wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
 ustawienie krawężników wraz z regulacją w pionie,
 przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie spoin,
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i ubicie (jeśli ma zastosowanie),
 wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą ST
 uporządkowanie miejsca robót.
 koszt utrzymania czystości na przylegających drogach lub terenie budowy.
10. Przepisy związane
10.1. Normy
PN-EN 197-1
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 206-1
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-EN 1008
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu.
PN-EN 1340:2004
Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
PN-EN 1426
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igłą,.
PN-EN 1427
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury mięknienia. Metoda
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PN-B-04111
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021
PN-B-14501
PN-N-03010
BN-64/8931-01
BN-68/8933-04
łatą.
BN-74/6771-04
BN-88/6731-08

Pierścień i Kula.
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
Beton zwykły.
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.
Kruszywa mineralne do betonu.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
Cement. Transport i przechowywanie.

100

D.08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru chodników w ramach
przebudowy ul. Kościelnej w Białobrzegach na odcinku od ul. Reymonta do zjazdu do bazy PKS.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:
a) chodniki, ścieżki pieszo-rowerowe z brukowej kostki betonowej grubości 6cm bezfazowej na
podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm (kolor zgodny z dokumentacją projektową).
Szczegółowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obramowanie chodników – umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane
z obrzeży betonowych lub innych materiałów
1.4.2. Koryto chodnika– element uformowany w podłożu w celu ułożenia w nim konstrukcji
chodnika.
1.4.3. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu.
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Źródła materiałów powinny być wybrane przez
wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie.
2.2. Brukowa kostka betonowa
Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej o grubości 6cm koloru
zgodnego z dokumentacją projektową.
Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej określa norma PN-EN 1338 w sposób
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przedstawiony w tabeli 1 (poniżej).
Lp.
1

Załączn
ik
normy

Cecha

Wymaganie

Kształt i wymiary

1.1

Dopuszczalne odchyłki w
mm od zadeklarowanych
wymiarów kostki,
grubości < 100 mm
≥ 100 mm

C

1.2

Odchyłki
płaskości
i
pofalowania
(jeśli maksymalne wymiary
kostki
> 300 mm), przy długości
pomiarowej 300 mm

C

Długość Szerokość
Grubość

Różnica
pomiędzy dwoma
po-miarami
±2
±2
±3
grubości, tej
±3
±3
±4
samej kostki,
powinna być ≤ 3
mm
Maksymalna (w mm)
wypukłość
wklęsłość
1,5
2,0

1,0
1,5

400 mm
2
2.1

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Odporność
na
zamrażanie/rozmrażanie
z
udziałem soli odladzających
(wg klasy 3, zał. D)
Wytrzymałość na rozciąganie
przy rozłupywaniu

D

Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0
2
kg/m , przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5
2
kg/m

F

2.3

Trwałość (ze względu na
wytrzymałość)

F

2.4

Odporność na ścieranie (wg
klasy 3
oznaczenia H normy)

2.5

Odporność
poślizg/poślizgnięcie

Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa.
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie
powinien wykazywać obciążenia niszczącego
mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania
Kostki
mają
zadawalającą
trwałość
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
szerokiej
Böhmego,
ściernej,
wg zał. H normy – badanie
wg zał. G
alternatywne
normy –
badanie
podstawowe
3
2
≤ 23 mm
≤20 000mm /5000 mm
a)
jeśli górna powierzchnia kostki nie była
szlifowana lub polerowana – zadawalająca
odporność,
b)
jeśli wyjątkowo wymaga się podania
wartości odporności na poślizg/poślizgnięcie –
należy zadeklarować minimalną jej wartość
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym
przyrządem do badania tarcia)

2.2

na

GiH

I

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy
wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się
stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek
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chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i
barwników organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni
kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów
fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3
lat.
Kostka musi być bezfazowa.
2.3. Betonowe płytki dotykowe
Na długości przejść dla pieszych należy wykonać dwa rzędy z płytek dotykowych o wymiarach
50X50X7cm.
`
2.4. Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin
Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową:
dla podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego użytku klasy 32,5N wg PN-EN 197-1
i z piasku naturalnego gat. 1 spełniającego wymagania PN-B-06712, wody wg PN-EN 1008
dla wypełnienia szczelin: w stosunku 1:2 z cementu powszechnego użytku klasy 32,5N wg
PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego gat. 1 spełniającego wymagania PN-B-06712, wody wg
PN-EN 1008.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Kostki betonowe i płyty chodnikowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni, na podłożu wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek
lub na paletach transportowych.
Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczających go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów
płytowych z osłona z tworzywa sztucznego, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.
Do zagęszczenia podsypki można stosować małe spycharki, równiarki a do zagęszczania również
małe walce statyczne i wibracyjne.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.
4.
4.1. Transport materiałów
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na
podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka
transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu
lub palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały,
co najmniej, co 50 sztukę.
Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej:
- oznaczenie(określenie) wyrobu,
- znak wytwórni,
- datę produkcji.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.
5. Wykonanie Robót
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Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe
Wykonawca dostosuje wysokościowo chodniki do istniejących ogrodzeń, wjazdów, zjazdów,
terenu z zachowaniem płynności spadków podłużnych. Maksymalny spadek podłużny
dla chodników nie może przekraczać 6%.

5.2. Koryto
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić co najmniej Is  0,97.
Podłoże gruntowe powinno mieć zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podłużne oraz
przechyłki na łukach.
5.3. Podbudowa
Podbudowa z kruszywa naturalnego 10 cm w przypadku chodników i 10 cm kruszywa łamanego
w przypadku opasek.
5.4. Podsypka
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3cm. Dopuszczalne odchyłki
od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1cm.
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się
na uprzednio zwilżonej podbudowie lub w korycie, przy zachowaniu:
 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
Wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie
nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie
wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o
około 20 m.
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
5.5. Układanie brukowej kostki betonowej
a) Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.
b) Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie
ubijania podsypka zagęszcza się.
c) Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą
elementów nie może przekraczać 2 mm,
d) Powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np.
studzienki, włazy itp.) powinna wystawać 35 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz
od
3
mm
do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków),
e) Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie
krawędzie równe i odpowiednio fazowane.
f) Elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna
powierzchnia znajdowała się 1cm powyżej górnej powierzchni krawężnika,
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g)
h)
i)
j)

Kostkę zaleca się układać dłuższym bokiem w kierunku ruchu ,
Szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3-5mm.
Wiązania spoin w sąsiednich rzędach powinny się mijać o ½ szerokości,
Elementy betonowe na łukach należy tak układać, aby spoiny rozszerzały się wachlarzowato,
jednak były nie szersze niż 9mm,
k) Spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną
grubość elementu ,
l) Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe
mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Wszystkie kostki
uszkodzone podczas ubijania należy wymienić.
m) po ubiciu należy szczeliny uzupełnić zaprawą cementowo-piaskową,
n) Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przez
rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.
o) Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą
cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane
przez dostawców itp.),
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.
6.2. Kontrola podłoża gruntowego
Należy sprawdzić:
c)
d)
-

zagęszczenie wg BN-77/8931-12 – w 2 punktach dziennej działki roboczej,
ukształtowanie powierzchni podłoża
spadek poprzeczny - co 20m , dopuszczalna tolerancja 0,5%,
spadek podłużny - co 20m, dopuszczalna tolerancja 0,3%,
równość w profilu podłużnym i w przekroju poprzecznym – co 20 m, dopuszczalna tolerancja
20mm,
- rzędne wysokościowe - co 20m , dopuszczalna tolerancja  2 cm,
- szerokość koryta - co 20 m, dopuszczalna tolerancja  5 cm.
6.3. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej
Należy sprawdzić:
h)

grubość warstwy podsypki – w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki
grubości 1 cm,
i) rzędne wysokościowe – co 20 mb na krawędziach, odchyłki od wartości projektowanych
1cm,
j) ukształtowanie w planie – co 50 mb,
k) szerokość – co 20 mb, dopuszczalne odchyłki  2 cm,
l) równość w profilu podłużnym – co 20 mb mierzona łatą 4 metrową , nierówności nie mogą
przekroczyć 8 mm,
m) równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne – co 20 mb, prześwity pod łatą
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n)

profilową nie mogą przekroczyć 8 mm, odchyłka spadków poprzecznych nie większa od
0,3%,
szerokość i wypełnienie spoin – w 5 punktach dziennej działki roboczej – spoiny muszą być
wypełnione na pełną głębokość.

7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
2
Jednostką obmiarową 1m (metr kwadratowy) ułożonej nawierzchni chodnika, na podsypce
cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa naturalnego.

8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST jeżeli wszystkie badania
i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania
ogólne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
2
Cena jednostki obmiarowej 1 m nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- wykonanie koryta pod konstrukcję,
- przygotowanie, rozścielenie, wyprofilowanie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej
grub. 5cm po zagęszczeniu,
- ułożenie brukowej kostki betonowej lub płyt dotykowych wraz z jej zagęszczeniem,
- wypełnienie spoin piaskiem i zaprawą cementowo-piaskową,
- utrzymanie nawierzchni,
- wykonanie niezbędnych badań zgodnie z niniejszą ST
- koszt utrzymania czystości na przylegających drogach,
- uporządkowanie terenu robót.
10. Przepisy związane
PN-EN 197-1
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku
PN-EN 1338
Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
PN-EN 1339
Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań
PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek
PN-EN 1008
Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu
BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie
BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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D.08.03.01. Obrzeża betonowe
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące ustawienia obrzeży betonowych w ramach
przebudowy ul. Kościelnej w Białobrzegach na odcinku od ul. Reymonta do zjazdu do bazy PKS.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem
obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej B-15.
Szczegółowa lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obramowanie chodników – umocnienie bocznych krawędzi chodnika wykonane z
obrzeży betonowych lub innych materiałów
1.4.2. Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu.
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST
D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Źródła materiałów powinny być wybrane przez
wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót nie później niż 3 tygodnie.
Do każdej ilości jednorazowo wysyłanego materiału (obrzeży betonowych, piasku) dołączony
powinien być dokument potwierdzający jego jakość na podstawie przeprowadzonych badań.
Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM.
2.2. Obrzeża betonowe
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Do wykonania robót należy użyć obrzeże betonowe o wymiarach 8x30cm.
Beton obrzeży powinien spełniać następujące wymagania:
 klasa betonu nie niższa niż B30,
 nasiąkliwość  6%
– mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze NaCl lub
150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie
następujące warunki:
 próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych,
 łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków
kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamrażanych,
 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie powinno
być większe niż 20%,
 ścieralność na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie większa niż 3 mm
 nośność  6,2 kN
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
dla wysokości
3 mm,
dla szerokości i długości 8 mm.
2.3. Materiały na ławę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi obrzeży
- ławę należy wykonać z betonu B-15,
mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego
klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-B-06711.
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Obrzeża powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu
wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek lub na paletach
transportowych.
Piasek należy gromadzić w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczających go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
Roboty wykonuje się ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.
4.
4.1. Transport materiałów
Elementy betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez
beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej; w trakcie transportu powinny
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Należy je układać na
podkładach i przekładkach drewnianych długością w kierunku osi podłużnej środka
transportowego. Sposób ich załadunku na środki transportowe i zabezpieczenie przed
przesunięciem w czasie jazdy powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu
lub palecie transportowej. W przypadku przewożenia luzem należy oznaczać w sposób trwały, co
najmniej, co 50 sztukę.
Oznaczenie na palecie powinno zawierać, co najmniej:
-

oznaczenie(określenie) wyrobu,
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- znak wytwórni,
- datę produkcji.
Zasady transportu cementu wg BN-88/6731-08.
5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Koryto
Koryto pod podsypkę należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadać wymiarom ławy w planie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien
wynosić, co najmniej, Is0,97.
5.2. Ustawienie obrzeży
Pod obrzeża betonowe należy wykonać ławę B-15 rozścielając bezpośrednio w wykopie.
Ustawienie obrzeży należy ze spoinami szerokości ok. 5mm, spoiny miedzy obrzeżami należy
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:2 wg PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem zaprawą
należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione na pełną głębokość. Światło obrzeży
od strony chodnika powinno wynosić 1cm. Tylna ścianę obrzeży należy obsypać gruntem i ubić.
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
6.1. Badania w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich jakość na podstawie
przeprowadzonych badań zgodnie z punktem 2.1.niniejszej ST.
6.2. Kontrola materiałów
Należy sprawdzić:
b) obrzeża:
 wygląd zewnętrzny,
 kształt i wymiary,
 Aprobaty Techniczne
 komplet badań laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawcę.
6.3. Kontrola ułożenia obrzeży
Należy sprawdzić:
a)
b)
c)
d)

wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki
grubości 1 cm
światło obrzeży od strony chodnika – co 20mb, dopuszczalne odchyłki 1cm na każde 100
mb,
usytuowanie w planie – co 20mb, odchyłki nie mogą przekraczać  1 cm na każde 100 mb,
równość górnej powierzchni obrzeży łatą 3 m – minimum w dwóch punktach na każde 100
mb - nie może przekraczać 1 cm.

7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ułożonych obrzeży.
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8. Odbiór Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania
ogólne” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostki obmiarowej 1 m ułożenia obrzeży obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
- zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów,
- koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji
- wykonanie ławy,
- ustawienie obrzeży,
- przygotowanie mieszanki cementowo-piaskowej 1:2 i wypełnienie szczelin
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią wraz z jej ubiciem,
- wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie z niniejszą ST.
10. Przepisy związane
1. PN-B-04111
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego.
2. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
3. PN-B-06714/12
Kruszywa
mineralne.
Badania.
Oznaczanie
zawartości
zanieczyszczeń obcych.
4. PN-B-06250
Beton zwykły.
5. PN-B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
6. PN-B-11113
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
7. PN-B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe.
8. PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
9. PN-N-03010
Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do
próbki.
10. PN-EN 197-1
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego
użytku.
11. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
12. PN-B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych.
13. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
14. BN-80/6775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
15. BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.
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