SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45230000-8

TWARDZENIA TERENU

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
WSTĘP
1.1. Przedmiot
Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót,
które zostaną wykonane w ramach budowy utwardzenia terenu przy KP PSP w Świeciu.
1.2. Zakres stosowania
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
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic
D.02.01.01 Wykonanie wykopów
D.02.03.01 Wykonanie nasypów
D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża
D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające
D 04.05.01 Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
D.04.06.01 Podbudowa betonowa
D 08.01.02 Krawężniki betonowe
D.08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe
D.09.01.01
Zieleń drogowa
GG.00.12,01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych
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. Dziennik Robót - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem
Nadzoru. Wykonawcą i projektantem.
1.4.5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego/Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i
administrowanie kontraktem.
1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
1.4.7 Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1 4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ic połączenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
skarpami rowów.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym W celu ułożenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.12. Książka Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Książce Obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiającego, niezbędne co przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z
oceną jakości materiałów oraz Robót.
1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektowej Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
1.4.15. 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. Mozę zawierać warstwę mrozoochronną,
odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, które 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.
1.4.16 Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie
pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.17 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z
opuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robót budowlanych.
1.4.18 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.
1.4.19 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.
1.4.20 Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do
głębokości przemarzania.
1.4.21 Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i
właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.22 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.24. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego
lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w
planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.
1.4.25. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do
przeprowadzania cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń
technicznych przez korpus drogowy.
1.4.26. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
1.4.27. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.28. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od
ruchu pieszego.
1.4.29. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.4.30. Teren robót - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.4.31. 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. Ogólno 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 Robót
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu
harmonogram robót , plan płatności oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy
Teren Robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów
granicznych Wykonawca pobierze z właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty
główne trasy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:
Projekt Wykonawczy - roboty drogowe
Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze
projektów wykonawczych na Roboty objęte Kontraktem.
(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę:
1. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty (jeśli będą
wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczące sieci poligonizacji państwowej i osnowy
realizacyjnej należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia
terenu i obiektów , nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie
Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
2. Projekty technologii i organizacji robót.
3. Plan dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg
technologicznych.
4. Projekt organizacji ruchu na czas budowy.
5. Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o odpadach.
6. Dokumentacja powykonawcza, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii
zatwierdzonego projektu budowlanego.

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowią tylko podstawę do
wykonania przedmiarów i określenia ceny jednostkowej. Podstawą wykonania robót są
Specyfikacje Techniczne i Projekt Wykonawczy. Opracowania uzupełniające oraz
dokumentację roboczą , Wykonawca wykonuje we własnym zakresie. Istotne zmiany w
Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. Jeżeli w
trakcie wykonania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej,
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny
koszt, w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiającemu do zatwierdzenia.
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 „Kontraktowych warunkach ogólnych" („Ogólnych
warunkach 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 lub poprawek.
W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z
Dokumentacją Projektową i ST. Przed zakupem materiałów, urządzeń i elementów
przeznaczonych do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia ich
parametrów i wymiarów oraz możliwości ich zamontowania w już wykonanych elementach, a o
wszystkich niezgodnościach i rozbieżnościach Wykonawca winien natychmiast powiadomić
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie koszty wynikające z nie sprawdzenia
parametrów i wymiarów materiałów, urządzeń oraz elementów przeznaczonych do
wbudowania pokrywa Wykonawca.
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
zostanę zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Robót
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
zatwierdzony projekt zabezpieczenia Robót w okresie trwania 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.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Robót, w
okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia
odwodnienia itp.) od dnia przejęcia terenu robót do dnia przejęcia robót przez Zamawiającego
zgodnie z Umową. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw.
.zimowego utrzymania", polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżania odcinków
dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za które odpowiedzialny jest odpowiedni organ
administracji drogowej. Wymaga się, aby Wykonawca na odcinkach dopuszczonych do ruchu
nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub podłużnych,
mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub utrudniać
prowadzenie robót utrzymaniowych.
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. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Robót 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 zapewnić należyte;
a) Zabezpieczenie drzew przed wpływem nadmiernego zagęszczenia gruntu,
przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
b) Zabezpieczenie nawierzchni dróg dojazdowych, przewożonego gruntu przed
nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej,
zapewnienie odpowiedniej wilgotności gruntu i zabezpieczenie go podczas
transportu.
d) Zabudowy mieszkaniowej, w zagłębieniach terenu co minimalizuje negatywne
oddziaływanie na krajobraz, rozprzestrzeni możliwie daleką lokalizację zapleczy
budowlanych i składów materiałów od pyłów, zanieczyszczeń powietrza i hałasu.
e) Minimalizację uciążliwości akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie
urządzeń i maszyn spełniających polskie normy i rozporządzenia w zakresie emisji
hałasu do środowiska oraz unikanie prowadzenia związanych ze znaczną emisją
hałasu w porze nocnej, zwłaszcza w pobliżu zabudowy mieszkaniowej.
f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadów budowlanych powstających z
rozbiórki obiektów budowlanych i istniejących drogowych. Wykonywanie nawierzchni
drogowej powinno być procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka
mineralno-bitumiczna w końcu dnia roboczego powinna być przewożona do wytwórni
w celu powtórnego wykorzystania.
g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw
i lepiszcz w miejscu budowy - co w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie
gruntu.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Robót 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 Robót
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed1
a)zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c)możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 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 odpadowe winny spełniać wymagania ustawy z dnia 27.04 2001 r. o odpadach
(tekst jednolity DZ U nr 39 poz.251 z 2007 r.).
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 techniczna^ wydaną
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu
Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to
konsekwencje tego ponieś e Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
W celu uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli
istniejących nieruchomości. Wykonawca sporządzi inwentaryzację techniczną, 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. Wykonawca sporządzi inwentaryzację przed przystąpieniem do robót
budowlanych oraz po ich zakończeniu.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót sporządzi również dokumentację
fotograficzną całej drogi w sposób umożliwiający identyfikację istotnych miejsc i stanu drogi np.
istniejące zjazdy, przepusty itp.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie
budowy, spowodowane jego działalnością..
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
umowy.
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca wykona
dokumentację fotograficzną budynków przed przystąpieniem do robót. 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 ekspertyzę techniczną, uzgodnioną przez
rzeczoznawcę budowlanego, 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.

Wykonawca sporządzi ekspertyzę przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz po ich
zakończeniu.
Przed rozpoczęciem robol 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.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi inwentaryzację
istniejących zjazdów z drogi na posesje. Inwentaryzacja zawierać będzie naniesienie zjazdów
na mapę wraz z dokumentacją fotograficzną. Zdjęcia skatalogowane będą 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. Uznaje się. że
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
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 lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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.
Wszelkie roboty należy wykonywać w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu
na czas prowadzenia robót. Personel do kierowania ruchem musi być przeszkolony i posiadać
aktualne zezwolenie do kierowania ruchem.
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 odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i
urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia
Zakończenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w
zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.
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 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 Inwestorskiego, co
najmniej na 28 dni przed datą użycia oczekiwanego przez Wykonawcę materialu. W przypadku,
kiedy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub
wyższego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w
Dokumentach Kontraktowych.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń
lub metod i w sposób ciągły będzie informować 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.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie skamieniałości, monety, przedmioty wartościowe lub starożytne, budowle i
inne pozostałości lub obiekty interesujące pod względem geologicznym czy archeologicznym,
znalezione na placu budowy, będą wzięte w opiekę i zarząd Zamawiającego. Wykonawca
podejmie wszelkie rozsądne środki ostrożności, aby nie dopuścić do usunięcia czy uszkodzenia
przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk.
Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska. Wykonawca bezzwłocznie da
powiadomienie Inspektorowi Koordynatorowi oraz Zamawiającemu, który wyda polecenia co do
zajęcia się nim Jeżeli postępując według tych poleceń. Wykonawca dozna opóźnienia i/lub
poniesie Koszt, to Wykonawca da dalsze powiadomienie Zamawiającemu i będzie uprawniony,
do przedłużenia czasu w związku z jakimkolwiek takim opóźnieniem, jeśli ukończenie jest lub
przewiduje się. że będzie opóźnione i/lub do zwrotu poniesionego kosztu.
1.5.15. Szkody i zniszczenia
Jeżeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjąś własność (prywatną lub
publiczną) ma wówczas obowiązek do na prawy lub zadośćuczynienia w wysokości ustalonej w
trakcie negocjacji lub odpowiedni sąd. Koszt napraw i uszkodzeń wliczone są w Cenę
Kontraktu.
1.5.16. Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu i Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprzęt i inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z
wymaganiami podanymi w D-00.00.01 .Zaplecze Zamawiającego".
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów
składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji.

a) Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych
urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i zabezpieczeń
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót.
b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
związane z użytkowaniem powyższego Zaplecza.
c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji,
dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
2. MATERIAŁY
1. Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r.. wyrób budowlany
nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami
podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent
wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4. znakiem budowlanym, którego wzór
określa załącznik nr 1 do niniejszej ustawy.
2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla
zdrowia
lub
bezpieczeństwa
oraz nie odpowiada
lub odpowiada
częściowo
specyfikacjom technicznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie
po dokonaniu stosownej oceny zgodności. Wzór oznakowania CE określa załącznik nr 2 do
niniejszej ustawy.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej może
określić, w drodze rozporządzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA). zwanych dalej .wytycznymi do europejskich aprobat technicznych", których zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegające obowiązkowi oznakowania CE.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4, należy określić normy zharmonizowane i
wytyczne do europejskich aprobat technicznych, których zakres przedmiotowy obejmuje wyroby
budowlane mogące stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowa lub bezpieczeństwa, mając na
uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.
Dopuszcza się do stosowania:
1. Wyroby posiadające znak CE - bez ograniczeń.
2. Wyroby, które nie posiadają znaku CE - pod warunkiem, gdy: a)
wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent załączył deklarację zgodności z tą
normą.
- w przypadku braku Polskie] Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów , to w zgodzie
uzyskaną aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą,
b) posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą
techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie;
c) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty
technicznej a producent załączył do wyrobu deklarację z tą aprobatą:
d) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykaz;e wyrobów mających niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z
uznanymi regułami sztuki budowlanej:
3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie o
zgodności wyrobu z tą dokumentacja, oraz przepisami.
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów
dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać
aprobatę techniczną dla takiego wyrobu.
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 do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 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 poniesie 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 t rekultywacji
terenu po ukończeniu Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.
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 nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Terenu Budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor
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 Inspektora Nadzoru.
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.
2.4. 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.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
użyte do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 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.
2.6. 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 nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych
miejscach.
2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki
Materiały pochodzące z rozbiórek nadające się do przetworzenia na pełnowartościowy
materiał do budowy dróg tj. frezowiny, kamień, kostka betonowa stanowią własność
Zamawiającego, z której Wykonawca musi się rozliczyć. Materiały te należy przekazać na Bazę
Materiałową Zamawiającego, przy czym odległość transportu powyższych materiałów będzie
niewiększa niż 10 km. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podlega osobnej zapłacie i
jest zawarty w cenach kontraktowych.
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
Inwestorskiego. Decyzje który materiał z rozbiórki jest pełnowartościowy podejmuje Inspektor
Nadzoru.
Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką i utylizacją w/w materiałów Wykonawca
powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Materiały
niewykorzystane Wykonawca, na własny koszt, zagospodaruje w sposób zgodny z Ustawą o
Odpadach.
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 wskazaniach Inspektora Nadzoru.
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 nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robót.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych
parametrów technicznych.
Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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 Zamawiającego.
Wykonawca założy, w razie konieczności, osnowę realizacyjną w oparciu, o którą będzie
prowadził roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzględniony w cenach
jednostkowych poszczególnych robót i nie podlega dodatkowej zapłacie.
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 umowy, 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
określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego
tytułu poniesie Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wszystkie badania przewidziane w Specyfikacjach Technicznych wykonane będą na koszt
i przez laboratorium Wykonawcy. Zamawiający dokona sprawdzenia jakości wykonanych robót
i wbudowywanych materiałów w oparciu o własne laboratorium
6.1. Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakości. W programie zapewnieni jakości Wykonawca powinien określić
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości technicznej, kadrowe i plan organizacji
robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. ST oraz
ustaleniami.
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 zapewnienie 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
- 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.
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.
Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sporządzonych przez siebie recept do zatwierdzenia Recepty powinny być dostarczane wraz z
próbkami materiałów w ilościach wystarczających do wykonania niezbędnych badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca
Niezależnie od powyższych działań Zamawiający będzie dokonywał własnych badań
kontrolnych na swój koszt.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
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.
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 krajowej, 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.
Wyniki pomiarów geodezyjnych będą przekazywane w formie szkiców uzupełnionych
współrzędnymi x, y. z w wersji cyfrowej oraz wydruku.
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 Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego
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, 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 swój koszt . 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. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
Zamawiający może wykonywać badania i pomiary wyrobów oraz materiałów lub zlecić ich
wykonanie niezależnemu laboratorium.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają.
1.certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodności z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,
2.deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz U nr 92. poz.
881 z 2004 r. wyrób budowlany nadaje s:ę do stosowania przy wykonywaniu robót
budowlanych, jeżeli jest oznakowany CE.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Robót

Dziennik Robót jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność
za prowadzenie Dziennika Robót spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Robót będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Robót będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą czytelne, dokonane trwała, techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Robót protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Robót
należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Robot,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej.
- datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i
harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- 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 Robót będą
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Robót Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Robót obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót.
Dziennik robót jest prowadzony do końca trwania robót budowlanych.
(2) Książka Obmiarów
Książka 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 Książki Obmiarów.
(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 pkt (1)-{3) następujące
dokumenty;
a) zgłoszenie na realizację zadania budowlanego.
b) protokoły przekazania Terenu Robót,
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 Robót 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.
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 Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych 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.
7.2. Zasady określania Ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej,
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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 Specyfikacji Technicznych 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 w obecności
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem w obecności
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi częściowemu,
b) odbiorowi ostatecznemu,
c) odbiorowi pogwarancyjnemu,
d) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu.
8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać odkrycia robót zakrytych, jeśli nie
zostały zgłoszone do odbioru lub odmówić płatności za te roboty.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu
Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robót
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika
Robót i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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. ST i uprzednimi
ustaleniami.
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 Inspektor Nadzoru.
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 i Zamawiającego.
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.
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, 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 wykonań a
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty;
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne
4. Dzienniki Robót i Książki Obmiarów (oryginały).
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.
PZJ.
7. Opinię technologiczną sporządzoną przez Kierownika Robót na podstawie wszystkich
wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i
PZJ.
8 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp) oraz protokoły odbioru i przekazania tych
robót właścicielom urządzeń.
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawcza. Robót i sieci uzbrojenia terenu zgodnie z ST
GG-OO. 12.01. "Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych"
w formie elektronicznej edytowalnej na płycie CD oraz wydruku.
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
potwierdzonej przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej w formie elektronicznej
edytowalnej na płycie CD oraz wydruku.
Dokumenty do odbioru ostatecznego Wykonawca przekaże w oryginale 1 egzemplarz.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. .Odbiór ostateczny Robót.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
Robociznę bezpośrednia, wraz z towarzyszącymi kosztami
Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na Teren Robót
Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami
Koszty uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych.
Koszty unieszkodliwienia odpadów w tym opłaty środowiskowe.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogólne D-00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych
w D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie i jest uwzględniony przez Wykonawcę w cenie kontraktowej.
9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)
Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i odpowiednimi
instytucjami ewentualnych zmian do przekazanego przez Zamawiającego Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.
(b)
Wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu i Projektem Organizacji Ruchu
(c)
Opłaty za dzierżawę terenu
(d)
Przygotowanie terenu
(e)
Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni
(f)
Tymczasową przebudowę urządzeń
(g)
Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów.
(h)
Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,
(i)
Koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji
(j)
Dostarczenie i ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu.
(k)
Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników,
krawężników, barier, oznakowań i drenażu.
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a)
Utrzymanie oznakowania objazdów tymczasowych
b)
Oczyszczanie, przestawienie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, barier,
świateł, itp.
c)
Utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistów.
d)
Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni chodników,
krawężników, barier. oznakowań i drenażu.
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł
b)
Utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a)
Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania
b)
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - 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. 20C4 Nr 204: poz 2086
tekst jednolity z późniejszymi zmianami). Ustawa z 16 kwietnia 2004 r o wyrobach
budowlanych. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r.w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. z dnia 13 marca 1995 r)
5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.
6. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z
7. dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z 2003 r. nr 120
poz. 1126).
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
9Dz. U. z 1997 r. nr 98 poz. 602).
10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz.
2181).
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
4.

8.

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (dz. u. z dnia 23 grudnia 2003 r.).
(Dz U. z 2000 r. nr 90 poz. 1006)
12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000 r w
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach. Dz. U. z dnia 26
października 2000 r.)
13. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
14. inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz U Nr 80/2003, poz. 721).
15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.
16. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. u. z dnia 14 maja 1999 r.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
1.WSTĘP
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczna - ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z rozbiórką elementów dróg w ramach budowy utwardzenia terenu przy
KP PSP w Świeciu.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
rozbiórką:
- nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i obramowaniem
z obrzeża betonowego 8x25x100 cm,
- rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 na ławie betonowej,
- rozebranie nawierzchni z płyt betonowych typu „Jumbo”.
- wywóz w/w elementów betonowych w miejsce wskazane przez inwestora.
1.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt 1.4.
2. MATERIAŁY
Nie dotyczy.
3. SPRZĘT
Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt podany
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
- koparko-ładowarka,
- samochody ciężarowe.
4. TRANSPORT
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych
przez Inżyniera.
5.1. Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na
podstawie Dokumentacji Projektowej.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do
powtórnego wykorzystania.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych
elementach nawierzchni, powinien być większy lub równy 1,0.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
- rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej – m2,
- rozbiórka krawężnika – mb,
- rozbiórka obrzeża – mb,
- rozbiórka nawierzchni typu „Jumbo” – m2
- wywóz elementów betonowych – m3.
Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robot, nie wskazanych w dokumentacji
projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. Dodatkowe roboty
wykonane bez pisemnego upoważnienia Inżyniera, nie mogą stanowić podstaw roszczeń o
dodatkową zapłatę.
W przypadku wystąpienia dodatkowych robot rozbiórkowych, nie ujętych w kontrakcie,
należy wystąpić do Inżyniera z wnioskiem o ich akceptację. Akceptację należy uzyskać przed
rozpoczęciem ich wykonania.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi podlegają wykonane rozbiórki elementów ulic. Roboty rozbiórkowe uznaje się za
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeśli zostały spełnione wymagania określone w
punkcie 5 i 6 niniejszej specyfikacji.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania robót obejmuje:
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinków rozbiórek,
- rozebranie poszczególnych asortymentów,
- załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych na Bazę Materiałową
Zamawiającego,
- załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych na składowisko Wykonawcy,
- załadunek i odtransportowanie materiałów rozbiórkowych do ponownego wbudowania,
- koszty składowania materiałów do przetworzenia i materiałów do ponownego wbudowania,
- załadunek i odtransportowanie materiałów przeznaczonych do przetworzenia,
- załadunek i odtransportowanie materiałów przeznaczonych do utylizacji,
- koszt zagospodarowania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27X4.2001 r o odpadach
(tekst jednolity Dz. U. Nr 39 poz 251 z 2007 r.).
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,
- inne niezbędne czynności bezpośrednio związane z rozbiórkami elementów dróg i ulic.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
NORMY
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego stosowania.\
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania.
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na gorąco ogólnego
stosowania.
6. PN-H-93401 Stal walcowana . Kątowniki równoramienne.
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco.
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i
kwadratowym
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
10. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach( tekst jednolity Dz.U. nr 39 poz. 251 z 2007 r.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczną - ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
wykopów w gruntach lI-IV kategorii w ramach budowy utwardzenia terenu przy KP PSP w
Świeciu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują;
- wykonane robót ziemnych z wywozem na składowisko Wykonawcy i
zagospodarowanie zgodnie z Ustawą o odpadach,
- załadunek i wywóz nadmiaru humusu z odkładu na składowisko Wykonawcy i
zagospodarowanie zgodnie z Ustawa o odpadach,
- plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu.
Urobek z wykopu jest własnością Wykonawcy i powinien być wywieziony I zutylizowany na
jego koszt.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
skarpami rowów.
1.4.2. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 .Wymagania ogólne*.
2. MATERIAŁY
Nie występują
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się
możliwością korzystania z koparki podsiębiernej, przedsiębiernej i ładowarki oraz samochodów
samowyładowczych.
Do zagęszczania wymagane jest posiadanie walców wibracyjnych, płyt wibracyjnych,
zagęszczarek i ubijaków.
4. TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponować samochodami samowyładowczymi 5-10 t.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robot
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 .Wymagania ogólne" Sposób
wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym
okresie prowadzenia robót , a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji
projektowej obciąża Wykonawcę.
Grunty z wykopów stanowią piaski drobne i piasek piaszczysty i nadają się do wbudowania
w nasyp w strefie przemarzania. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny
być wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe

składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym
zawilgoceniem.
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z
projektem organizacji ruchu na czas budowy.
5.2. Wykonanie wykopów
Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów:
- odchylenie osi korpusu ziemnego od osi projektowanej nie powinny być większe niż ±10 cm.
- szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ±10
cm, a krawędzie korpusu drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w palnie.
Wartości dopuszczalnych odchyleń rzędnych robót ziemnych w stosunku do rzędnych
projektowych: +1 cm. -3 cm.
Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niz o
10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta.
Szerokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Głębokość
dna rowów nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3
cm lub +1 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do
0.05%.
Nierówność powierzchni korpusu mierzona łatą 3 metrową nie może przekraczać 3 cm.
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających,
ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające
prawidłowe odwodnienie.
Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwałą nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku
podnoszenia się niwelety.
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.5. Wymagania dotyczące zagęszczenia w wykopach
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (I,), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót
ziemnych
Strefa korpusu

Minimalna wartość ls dla drogi

Krajowej
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03
Na głębokości od 20 do 50 cm od 1,00
powierzchni robót ziemnych

bocznych i dojazdowych
1,00
0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem górnej warstwy nasypu albo warstwy
technologicznej należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu
ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika
zagęszczenia. Podłoże należy ulepszyć spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi
popiołami) albo przez wymianę gruntu.
5.7. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość Warstwy gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0.3 m.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
pkt. 5.3 niniejszej ST oraz projektu. Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysiąków wodnych.
Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami projektu i
mniejszych ST, a w szczególności na sprawdzeniu:
- sposobu odspajania gruntu nie powodującego pogorszenia ich właściwości,
- zapewnienia stateczności skarp.
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
Częstość oraz zakres badań i pomiarów zawiera tablica 2.
Tablica 2. Częstość oraz zakres badań
Lp.
1
2
3
4
5
6

7

8

Badana cecha
Pomiar szerokości korpusu
ziemnego
Pomiar szerokości dna
rowów
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar
równości
powierzchni korpusu
Pomiar równości skarp
Pomiar
rzędnych
powierzchni
korpusu
ziemnego
Pomiar spadku podłużnego
powierzchni korpusu lub
dna rowu
badania
zagęszczenia
gruntu

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i
poziomicą lub niwelatorem , w odstępach co 200 m na
prostych , punktach głównych łuku , co 100 m na łukach
o R 100m co 50 m na łukach o R < 100 m oraz w
miejscach , które budzą wątpliwości

Rzędne osi podłużnej jezdni i krawędzi co 20 m , a na
odcinkach krzywoliniowych co 10 m niwelatorem
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m
oraz w punktach wątpliwych
Wskaźnik zagęszczenia określać dla górnej warstwy o
grubości 20 cm i na głębokości 20 i 59 cm od
powierzchni robót ziemnych lecz nie rzadziej niż w
trzech punktach na każde 1000 m2

7. OBMIAR ROBOT
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i
6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach l-V kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i pomocnicze.
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- ręczne wykonanie wykopów w miejscach występowania sieci uzbrojenia,
- mechaniczne wykonanie wykopów,
- wywóz urobku na składowisko Wykonawcy i zagospodarowanie zgodnie z Ustawą o
odpadach,
- odwodnienie wykopów na czas ich wykonania.
- plantowanie powierzchni skarp wykopu i dna rowu i skarp,
- profilowanie dna wykopu i rowów zagęszczenie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST.
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480
2. PN-B-04481
3. PN-B-04493
4. PN-S-02205
5. BN-64/8931-01
6. BN-64/8931-02

Grunty budowlane. Określenia. Symbole Podział i opis gruntów
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBMiM, Warszawa
1978
9. Dz.U. Nr 43 - Rozporządzenie MTiGM z dn 02.03.1999 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
10. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP.Warszawa 1998.
11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM.
Warszawa 1997.
12. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM.
Warszawa 2002.
13.Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U.nr39 poz.251 z 2007 r.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczną - ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
nasypów w ramach budowy utwardzenia terenu przy KP PSP w Świeciu.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:
- wykonania nasypów z gruntów kat. I lub III z pozyskaniem, transportem, formowaniem i
zagęszczeniem,
- plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i
skarpami rowów
1.4.3.Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu.
1 4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru:

I

s= d/ ds
gdzie:
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu. (Mg/m3),
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,
określona w normalnej próbie Proctora. zgodnie z PN-B-04481. służąca do oceny zagęszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12, (Mg/m3).
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-CO.00.00 .Wymagania ogólne'.
2. MATERIAŁY
Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty które spełniają wymagania
zawarte w PŃ-S-02205 i są zaakceptowane przez Inżyniera.
Akceptacja powinna następować na bieżąco, w czasie trwania Robót ziemnych, na
podstawie przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych określonych w
niniejszej ST.
W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma
obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych
miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w PN-S-02205 (tablica 2). Wartość wskaźnika
różnoziarnistości "U" gruntów użytych do budowy dolnych warstw nasypów powinna być
większa od 3.
Przydatne na górną warstwę nasypów o grubości co najmniej 0,5 m są grunty spełniające
wymagania zawarte w tablicy 1.

Tablica 1: Wymagania dla gruntów

Cecha gruntu
Uziarnienie
Wskaźnik różnoziarnistości
Wskaźnik piaskowy
Wodoprzepuszczalność
Max. gęstość objętościowa

Wymagania
Odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-02480
, PN-B-11111 , PN-B-11113
≥3
> 35
> 8 m/dobę
> 1,6 g/cm3

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinno być przeprowadzone na
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym badaniu
należy określić właściwości podane w tablicy 2.
Tablica 2 Wymagania dla gruntów
Cecha gruntu
skład granulometryczny
zawartość części organicznych
Wilgot wilgotność naturalna
wilgotność optymalna i maksymalna
szkieletu gruntowego
Grani granica płynności
Kapila kapilarność bierna
Wska wskaźnik piaskowy

Metody badań
PN-B-04493:1966

gęstość objętościowa

BN-64/8931-01:1554

3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.).
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego
W tablicy 3 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera.
Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu
Rodzaje urządzeń
zagęszczających

Rodzaje gruntu
niespoiste: plaski, żwiry, pospółki
liczba przejść n
grubość warstwy
***
[m]
0,1 do 0.2
4 do 8

Uwagi o
przydatności
maszyn
1)

Walce Walce statyczne
ogumione"

0.2 do 0.5

6 do 8

3)

Walce Walce wibracyjne
gładkie "
Walce Walce wibracyjne
okołkowane "

0,4 do 0,7

4 do 8

4)

0,3 do 0.6

3 do 6

5)

ęsZagęszczarki
wibracyjne "
Ubijaki
szybkouderzające
Ubijaki o mas:e
od 1 do 10 Mg
zrzucane
z
wysokości od 5
do 10 m

0,3 do 0,5

4 do 8

6)

0,2 do 0.4

2 do 4

6)

2.0 do 8,0

4 od 4 do 10 uderzeń w punkt

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych
**) Wibracyjnymi należy zagęszczać warstwy grubości > 15 cm. cieńsze warstwy należy
zagęszczać statycznie.
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.
Uwagi:
1)Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych.
3) Mało przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -walce
bardzo ciężkie.
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów
4. TRANSPORT
Grunt można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Dostawy materiału na nasypy
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z
ustaloną w Programie Zapewnienia Jakości częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych.
Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W Umowie z
dostawcą (producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakości należy jednoznacznie określić
sposób postępowania w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Pochodzenie materiału i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez
Inżyniera. Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów oraz
przedstawić wyniki badań jakości w ramach PZJ.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Warunki ogólne
Wykonywanie nasypów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie ze
Specyfikacją Techniczną D.01.02.02. po wyrażeniu zgody przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty
przygotowawcze, określone w ST D.01.00.00 ,Roboty przygotowawcze".
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych,
zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu.
Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić 0,97.
Jeżeli wartość wskaźnika jest mniejsza Wykonawca dogęści podłoże tak aby
wymagania zostały osiągnięte.
5.2.2. Wykonanie nasypów
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania, należy
przestrzegać następujących zasad:
- styk dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z różnorodnych gruntów wykonać przy
pomocy stopni wg punktu 5.3.2.2.
- górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,50 m wykonać z materiału o własnościach
określonych w punkcie 2.2,
- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp,
- nasypy należy wykonać metodą warstwową.
- nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości każdej strony drogi
- grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od

rodzaju gruntu i sprzętu użytego do zagęszczania,
- przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po dokonaniu
odbioru warstwy poprzedniej,
- grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach,
- grunty spoiste należy wbudowywać w dolne warstwy nasypów, a grunty niespoiste
w górne,
- warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4 %,
- ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.
5.2.2.1. Poszerzenie nasypu
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o
szerokości do 1.0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części
nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie.
5.2.3. Wymagana dokładność wykonania nasypów
Szerokość korony drogi nie powinna różnić się od szerokości projektowanej, więcej niż o
10 cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań.
Pochylenie skarp nasypów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej niż o
10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.
Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych, więcej niż o 5 cm.
Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0.05%.
5. 2. 4 Zagęszczanie gruntów
a) Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntów w nasypach.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-8931-12:1977.
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy poniżej.
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach
Strefa nasypu
Minimalna wartość Is
Kategoria ruchu KR 3-6
Kategoria ruchu KR 1-2
Górna warstwa o grubości
1,00
1,00
20 cm
Niżej leżące warstwy nasypu
1,00
0,97
do głęb. od powierzchni
robót ziemnych: - 2,0 m
Warstwa nasypu od powierz.
0,97
0,95
Robót ziemnych poniżej: 2,0 m
Pobocza gruntowe
1,00
0,97
Jeżeli zagęszczenie warstwy jest mniejsze od wymaganego, wówczas wykonawca
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i ponownie zagęścić.
Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganych wskaźników
zagęszczenia - Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy grunt.
b) Wtórny moduł odkształcenia (E2)
Dla kontroli nośności i zagęszczenia podłoża nasypów należy stosować jako kryterium
zastępcze metody obciążeń płytowych wg załącznika do normy na roboty ziemne albo inne
metody zaakceptowane przez Inżyniera.
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu nie powinien przekraczać 2,2 dla Is ≥ 1,0 i 2,5 d!a
ls< 1.0
Wtórny moduł odkształcenia w zależności od kategorii ruchu wynosi:
dla KR1 i 2 E2 ≥ 100MPa
dla KR 3-6 E2 > 120MPa
5.2.5. Wykonanie zagęszczenia gruntów
a) Wilgotność zagęszczanego gruntu.

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej.
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość, należy określić laboratoryjnie wg PN-B04481:1988 „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu".
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z
tolerancją:
- w gruntach niespoistych
±2 %
- w gruntach mało i średnio spoistych
+0%, - 2 %
- w mieszaninach popiołowo-żużlowych
+2 %, -4 %
b) Grubość warstw zagęszczanego gruntu.
Grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny
zagęszczającej, należy określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyn zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.5. d)
Rozścielone warstwy gruntu o ustalonej grubości, zagęszcza się poczynając od krawędzi
nasypu w kierunku osi drogi, aż do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
c) Równomierność zagęszczania
Do osiągnięcia równomiernego zagęszczania gruntu należy:
- rozścielać grunt warstwami poziomymi.
- warstwy nasypanego gruntu zagęszczać na całej ich szerokości.
- warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi ku środkowi nasypu.
d) Próbne zagęszczenie
Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300
m2, powinien być wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się
grunt czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne warstwy
układanego gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą
mieścić się w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu
powinna być równa optymalnej z tolerancją podaną w punkcie 5.3.5. a). Grunt ułożony na
poletku według podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii
przejść maszyny należy określić wskaźniki zagęszczenia, dopuszczając stosowanie innych,
szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w
warunkach terenowych).
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których
co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy.
Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi w
punkcie 5.2.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość
warstwy rozkładanego gruntu.
5.2.6. Dokop
Miejsce dokopu gruntu wymaga akceptacji Inżyniera.
Miejsce powinno być tak dobrane, aby uzyskać najkrótszą możliwą odległość transportu.
Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po zbadaniu przydatności gruntu
oraz po pisemnej zgodzie Inżyniera.
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga
tego dostęp do gruntu przydatnego.
Odspajane grunty nieprzydatne powinny być złożone w sposób wynikający z umowy
Wykonawcy i właściciela dokopu.
Roboty ziemne na terenie dokopu nie będą włączone do obmiaru.
O ile to konieczne dokop należy odwodnić.
Wszystkie koszty pozyskania gruntu z dokopu, a w tym odwodnienia, dróg tymczasowych,
utrzymania dokopu i zagospodarowania go po zakończeniu jego eksploatacji Wykonawca
uwzględni w cenie nasypu z gruntu z dokopu.
5.2.7. Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów
Plantowanie wykonać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu (grabie: łopaty); doprowadzić
skarpy do kształtu zgodnego z dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera na bieżąco,
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności
wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

6.1.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w pkt.
5.2.1. Kontrola prawidłowości wykonania dotyczy także następujących prac:
a) sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia
ewentualnych zmian,
b) skontrolować czy wykonano wycięcia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami
podanymi w p. 5.2.2.2,
c) stwierdzić czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami
podanymi w p. 5.2.1.
6.1.2. Badanie dostaw materiałów na nasypy
Wykonawca wykona badania zapisane w p. 2 jeden raz na 3000 m3.
6.1.3. Sprawdzenie wykonywania nasypów
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w
punktach 5.2.2 oraz 5.2.4.
Sprawdzenie to powinno następować co 50 m.
6.1.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów
Wykonawca skontroluje zagęszczenie warstwy nie rzadziej niż w 3 punktach na 1000 m2
warstwy.
Laboratorium Inżyniera zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża w nasypach dla każdej
warstwy zgodnie z pkt. 5.2.1. i 5.2.4. oraz raz w trzech punktach na 2000 m warstwy w
przypadku określania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia dla korpusu z PN-S02205:1998.
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone wg BN-893112:1977, a oznaczenie modułów odkształcenia według PN-S-02205.
Moduły odkształcenia oblicza się z następujących wzorów:
E1=(3*∆p/4*∆s)*D
E2= (3*∆p:/4*∆s2)'D
gdzie:
E1
- moduł pierwotny odkształcenia [MPa],
- moduł wtórny odkształcenia [MPa].
E2
∆p
- różnica nacisków w pierwszym cyklu obciążania [MPa].
∆p2
- różnica nacisków w drugim cyklu obciążania [MPa].
∆s
- przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków \p [mm].
∆s2
- przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków Apj [mm].
D
- średnica płyty [mm].
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia mierzonego przy użyciu płyty o
średnicy 30cm nie powinien przekraczać 2.2.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod
nasypem powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru nasypów
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica
5.
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych
Lp.
1
2
3
4
5

Badana cecha
Pomiar szerokości korpusu ziemnego
Pomiar szerokości dna rowów
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu
ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równości powierzchni korpusu

Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3
m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach
co 200 m na prostych, w punktach głównych
łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 100 m co 50
m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach,
które budzą wątpliwości

6
7
8

Pomiar równości skarp
Pomiar
spadku
podłużnego Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach
powierzchni korpusu lub dna rowu
co 200 m oraz w punktach wątpliwych
Badania zagęszczenia gruntu
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż w
trzech punktach na 1000m2 warstwy

6.2.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych
Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy:
a) oznaczeń laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
c) dzienników laboratorium Wykonawcy,
d) protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu.
e)
6.2.3. Sprawdzenie
przekroju
poprzecznego
i
szerokości
korpusu
ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza się wg zasad opisanych w tablicy 3.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą
przekraczać wartości dopuszczalnych w punkcie 5. 2. 3.
6.2.4. Sprawdzenie spadków podłużnych trasy
Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony
korpusu oraz rowów. Odchylenie od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż:
- dla podłoża nawierzchni
-2 cm, +0 cm,
- zędne profilu dna rowu
-3 cm, +1 cm.
6.2.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów i nośności
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Kontrolę
zagęszczenia gruntów przeprowadza się według metod podanych w pkt. 6.1.4. Zagęszczenie
gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wartości wskaźników
zagęszczenia ls oraz stosunek modułów odkształcenia spełniać będą warunki podane w pkt 5 2
4.a. i b.
6.4.6. Sprawdzenie skarp
Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń z
Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano w
punkcie 5.2.3.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest:
- wykonania nasypów - m3,
- plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów - m2.
8. ODBIÓR ROBÓT
Wykonanie nasypów odbiera się na warunkach robót zanikających. Roboty ziemne
związane z wykonaniem nasypów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową
jeżeli wszystkie wyniki badań są zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 2 . 5 i 6 S T .
Jeżeli chociaż jedno z wymagań określonych w ST nie jest spełnione Wykonawca
zobowiązany jest do doprowadzenia ich do wymagań na własny koszt.
Usuwanie wad i usterek Wykonawca wykonuje w terminie ustalonym z Inżynierem.
Jeżeli stwierdzone usterki nie wpływają istotnie na pogorszenie warunków jakościowych
Inżynier może dokonać potracenia za jakość bez potrzeby ich usuwania.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena nasypu z gruntu z dokopu obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.
- zakup i transport gruntu z dokopu na miejsce wbudowania.

- odspojenie gruntu i załadunek na środki transportu oraz rozładunek.
- koszt wbudowania gruntu w nasyp.
- koszt robót na terenie dokopu i koszt utrzymania dokopu,
- zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu.
- formowanie nasypu do wymaganego kształtu.
- profilowanie poboczy.
- wykonanie wymaganych badań i pomiarów,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,
- odwodnienie dokopu. drogi tymczasowe w dokopie.
- zagospodarowanie dokopu po zakończeniu eksploatacji,
- inne nie wymienione koszty pozyskania gruntu z dokopu,
- dogęszczenie podłoża nasypu.
- doprowadzenie gruntu do wilgotności optymalnej,
- wykonanie odcinka doświadczalnego do próbnego zagęszczenia.
Cena wykonania plantowania powierzchni skarp i korony nasypów obejmuje:
- prace przygotowawcze i pomiarowe,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- plantowanie skarp i korony nasypów,
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 2 2.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493
Grunty budowlane Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe Oznaczenie wskaźnika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBD i M W- wa 1978.
9. Dz.U. Nr 43 - Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 04.01.01 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót -zwanej dalej
Specyfikacją Techniczną - ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego w ramach budowy utwardzenia terenu
przy KP PSP w Świeciu.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wyprofilowania i zagęszczenia podłoża
pod warstwy konstrukcyjne.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00 00.00 .Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
Nie występują.
3. SPRZĘT
Do wykonania koryta, profilowania i zagęszczenia podłoża należy użyć:
- koparko-spycharki uniwersalne.
- zagęszczarki mechaniczne.
- walce wibracyjne i statyczne.
- ubijaki mechaniczne,
4. TRANSPORT
Nie występuje.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe
wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany,
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne
podłoża.
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania
obowiązujące dla górnej strefy korpusu w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartość wskaźnika zagęszczenia
Is = 1.00.
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania.
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00.
5.3. 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 natychmiast do układania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez
rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawę wykona on na własny koszt.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Szerokość profilowanego podłoża
Szerokość profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niz +10 cm i -5 cm. Należy ją sprawdzać co najmniej 10 razy na 1 km.
6.2. Równość profilowanego podłoża
Nierówności podłużne należy mierzyć 4-metrowa. łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 3-metrową łatą. Nierówności nie mogą. przekraczać 20
mm.
6.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5%.
6.4. Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi wyprofilowanego podłoża i rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm. -2 cm.
6.5. Ukształtowanie osi w planie
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niz 5 cm.
6.6. Zagęszczenie profilowanego podłoża
Musi być zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 5.3. Wilgotność w czasie
zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu podłoża powinna być
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostka, obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowania.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową. ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki
pozytywne. Profilowanie i zagęszczenie podłoża odbierane jest na zasadach odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres
wykonania robót poprawkowych, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezwłocznie i
na koszt własny według zasad niniejszej ST.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m2 wyprofilowania i zagęszczenia podłoża obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- profilowanie podłoża,
- zagęszczenie,
- utrzymanie podłoża,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-S-02201

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwa i

2.
3.
4.
5.
6.
7.

określenia.
PN-B-04481
Grunty budowlane Badania próbek gruntu
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów
drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą
BN-70/8931-05 Oznaczenia wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni
podatnych.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

SPECYFIKACJ TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZ. MECHANICZNIE
1.

WSTĘP

1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej' Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(zwanej dalej Specyfikacja. Techniczną - ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie w ramach budowy utwardzenia terenu przy KP PSP w Świeciu.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej
warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z określeniami podanymi w ST D-00.00.00 -Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Rodzaje materiałów
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm.
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.
2.2. Wymagania dla materiałów
2.2.1. Uziemienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1 .
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.
Kruszywo powinno spełniać wymagania określona w tablicy 1.
Tablica 1
LP.

Właściwości badane według

■' ---- "

Wymagania |

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0.075 mm, % (m/m) wg PN-B-06714-15
2 Zawartość nadziarna. % (m/m), nie więcej niż* wg PN-B-06714-15

od 2 do 10

3 Zawartość ziarn nieforemnych, %(m/m). nie więcej niż: wg PN-B-0571416

35

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. %(m/m). nie więcej niż* wg PNB-05714-16

1

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg
PN-B-04481, %

5

od 30 do 70

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles wg PN-B-06714-42
a) ścieralność całkowita po pełne; liczbie obrotów, nie więcej niż
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż

35
30

7 Nasiąkliwość, %(m/m). nie więcej niż: wg PN-B-06714-18

3

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania. %(m/m). nie
więcej niż1 wg PN-B-06714-19

5

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO. %(m/m), nie więcej niż.
wg PN-B-06714-28

1

10 Wskaźnik nośności
mieszanki kruszywa, %. nie mniejszy niż* wg
PN-S-05102
a)
przy zagęszczeniu ls > 1.00
b)
przy zagęszczeniu ls ≥ 1.03

80
120

2 2.3. Woda
Należy stosować wodę wg PN-B-32250.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonywania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu;
- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę,
mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności
optymalnej,
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki
mechanicznie lub małe walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-83/6731-08.
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przygotowanie podłoża
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:
D15/d85≤
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(1)

w którym:
D15 -wymiar boku oczka sita przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub
warstwy odsączającej, w milimetrach.
di85 - wymiar boku oczka sita przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w
milimetrach.
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą
lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny przeciw
przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:
d50/O90≤ 1,2

(2)

w którym:
d50 - wymiar boku oczka sita. przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach,

O90- umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca
się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna być podawana
przez producenta geowłókniny. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania
podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalne] należy
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki Ze względu na
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i
wysychaniu.
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej,
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków
i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa
to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może
nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać
wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora. zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę
należy osuszyć.
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać
przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1 , Ip. 10.
5.4. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera,
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu
akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt
2.2 niniejszej ST.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.
Tablica 2 Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie
L.p.

1
2
3

Wyszczególnienie badań

Uziarnienie mieszanki
Wilgotność mieszanki
Zagęszczenie warstwy

Częstotliwość badań
Minimalna liczba badań na
dziennej działce roboczej
2
2 próbki
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Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt. 2.3.2.

Każdej zmianie kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2 2. Próbki
należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki
badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.
6.2.3. Wilgotność mieszanki
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). z tolerancją+10% -20%. Wilgotność należy
określić według PN-B-06714-17.
6.2.4. Zagęszczenie podbudowy
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego
wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77J8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej
niż dwie próbki, lub według zaleceń Inżyniera.
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe,
gdy stosunek wtórnego modułu E2 co pierwotnego modułu odkształcenia E 1 , jest nie większy
od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E2/E1≤ 2,2
6.2.5. Właściwości kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt
2.2.2.
Próbki do badań pełnych powinny być pobrane przez Wykonawcę w sposób losowy w
obecności Inżyniera.
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z Kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
L.p. Wyszczególnienie badań i Minimalna częstotliwość pomiarów
pomiarów
1
Szerokość podbudowy
10 razy na 1 km
2
Równość podłużna
W sposób ciągły plano grafem albo co 20 m łatą na
każdym pasie ruchu
3
Równość poprzeczna
Co 25 m
4
Spadki poprzeczne*)
Co 25 m
5
Rzędne wysokościowe
Co 25 m
6
Ukształtowanie osi w planie*)
10 razy na 1 km
7
Grubość podbudowy
Podczas budowy:
W 2 punktach na każdej działce roboczej
Przed odbiorem:
W 2 punktach
*)

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

6.3.2. Szerokość podbudowy
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od
szerokości warstwy wyżej leżącej, o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji
projektowej.
6.3.3 Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łata.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z
dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.
6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy I rzędnymi projektowanymi
nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.
6.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niż ± 5 cm.
6.3.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej - 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny
koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy
szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.
6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.
6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową. ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- zakup i transport materiału na plac budowy.
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
- oznakowanie robót.
- dostarczenie i rozładunek materiałów na miejsce wbudowania,
- rozłożenie kruszywa.
- zagęszczenie rozścielonego i wyrównanego kruszywa.

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
Obcych
3.PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
4.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne Badania 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-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń
organicznych
9.PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą
bromową
10.PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11.PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie rozpadu żelazawego
12.PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los
Angeles
13.PM-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne
14.PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Żwir i mieszanka
15.PN-B-11112
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16.PN-B-11113
Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych.
Piasek
17.PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności
18.PN-B-23006
Kruszywo do betonu lekkiego
19.PN-B-30020
Wapno
20.PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
21.PN-S-06102
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
22.PN-S-96035
Popioły lotne
23.BN-88/6731-08 Cement Transport i przechowywanie
24.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
25.BN64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
26.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą
27.BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem

belkowym
28.BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM -Warszawa
1997

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczną - ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających w ramach budowy
utwardzenia terenu przy KP PSP w Świeciu.
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (STJ stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem warstw odsączających z piasku gr.10 cm pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni jezdni i chodnika.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
określeniami podanymi w ST D-00.00.00 .Wymagania ogólne'.
2. MATERIAŁY
2.1. Zastosowane materiały
Materiałem zastosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsączającej i odcinającej jest
piasek.
2.2. Właściwości kruszywa
róźnoziarnistość
D60 : d10 ≥ 5
gdzie: d60 - wymiar sita przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę
odsączającą lub odcinającą,
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę
odsączającą lub odcinającą,
szczelność: D15:
d85 < 5
gdzie: D15 - wymiar sita przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odsączającej,
d85 - wymiar sita przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.
Dla materiałów stosowanych przy wykonaniu warstw odsączających warunek
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie
odcinającej.
wskaźnika zagęszczenia 1,00 według normalnej próby Proctora (PN-B-04481. metoda I
lub II). badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12.
wodoprzepuszczalność - wartość współczynnika wodoprzepuszczalności powinna
przekraczać 8 m/dobę.
piasek stosowany do warstwy podsypkowej powinien spełniać wymagania normy PNB-11113 dla gruntu 1 i 2.
2.3. Składowanie kruszywa
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie
jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego
okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarek,
- walców,
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.
4. TRANSPORT
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zasady ogólne
Wykonanie warstwy odsączającej i odcinającej należy poprzedzić wykonaniem
profilowania dna koryta oraz badaniem jego zagęszczenia. Profilowanie podłoża powinno być
wykonano w korzystnych warunkach atmosferycznych i skoordynowane z kompleksowym
wykonaniem wszystkich elementów nawierzchni.
5.2. Rozkładanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o grubości wynikającej z konieczności
lokalnego wyrównania z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu
osiągnięto grubość projektowaną.
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.
5.3. Zagęszczenie kruszywa
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania.
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej
krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej
krawędzi.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane
na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do
otrzymania równej powierzchni.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od 1.0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481.
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy
powinny być utrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla
wykonania wyżej lezącej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę
robót.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania
kontrolne i dostarczać kopie ich wyników Inżynierowi.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te
powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i
zagęszczenia warstwy odcinającej podaje tablica 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odcinającej
Lp

Wyszczególnienie badań i Minimalna częstotliwość badań i pomiarów
pomiarów

1

Szerokość warstwy

10 razy na 1 km

2

Równość podłużna

co 20 m na każdym pasie ruchu

3

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4

Spadki poprzeczne''

10 razy na 1 km

5

Rzędne wysokościowe

co 25 m

6

Grubość warstwy

Podczas budowy;
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej
niż raz na 400 m2 Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2

7

Zagęszczenie,
wilgotność kruszywa

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie
rzadziej niż raz na 600 m2

6.3.1.1. Szerokość warstwy
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 5 cm.
6.3.1.2. Równość warstwy
Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 2 metrową łatą, zgodnie z normą BN68/8931-04. Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 2 metrową łatą. Nierówności nie
mogą przekraczać 20 mm.
6.3.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją
±0,5%.
6.3.1.4 Rzędne wysokościowe
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.
6 3.1.5. Grubość warstwy
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją
+1 cm, -2 cm. Powinna być mierzona w co najmniej trzech punktach na każdej działce roboczej
6.3.1.6. Zagęszczenie warstwy
Wskaźnik zagęszczenia warstwy, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy
od 1,00. Zagęszczenie należy badać przynajmniej w jednym punkcie na każdej działce
roboczej.
6.3.1.7. Wilgotność kruszywa
Wilgotność sprawdzać dwa razy dziennie proporcjonalnie do czasu wykonywania robót
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%.
6.3.1.8. Uziarnienie kruszywa
Należy sprawdzać codziennie i porównywać z wartościami projektowanymi.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej i odcinającej.
Obmiar przeprowadzić w obecności Inżyniera.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki

pozytywne. Odbiór warstwy odsączającej i odcinającej należy dokonać na zasadach odbioru
robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników z
bieżącej kontroli jakości materiałów i robot, ewentualnych badań i pomiarów uzupełnionych oraz
oględzin warstwy.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i odcinającej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- zakup, załadunek, transport i rozładunek materiałów,
- rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości
określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
2.

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności

3.

PN-B-11113

4.
5.
6.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i
łatą
BN-77/8931-12Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych {zwanej dalej specyfikacją -ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w
ramach budowy utwardzenia terenu przy KP PSP w Świeciu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania: - ulepszonego podłoża z
gruntu stabilizowanego cementem- Rm=2,5 MPa o grubości 15 cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1 Mieszanka cementowo - gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie
potrzeby również dodatków ulepszających grunt, jak np. popiołów lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach.
1.4.2 Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo - gruntowa zagęszczona i
stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu.
1.4.3 Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody.
a w razie potrzeby również innych dodatków np. popiołów lotnych lub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku
ukończenia procesu wiązania cementu.
1.4.4 Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem - proces technologiczny polegający na
zmieszaniu spulchnionego gruntu lub kruszywa z optymalną ilością^ cementu i wody, a
w razie potrzeby innych dodatków, z wyrównaniem i zagęszczeniem wytworzonej
mieszanki.
1.4.5 Ulepszone podłoże - wierzchnia warstwa podłoża gruntowego leżąca bezpośrednio pod
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i
właściwego wykonania nawierzchni.
1.4.6 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1. Cement
Należy stosować cement portlandzki klasy 32.5 wg PN-B-19701. portlandzki z dodatkami
wg PN-B-19701 lub hutniczy wg PN-B-19701. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701
Lp.
1.

2.
3.

4.

Właściwości
Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej
niż:
cement portlandzki bez dodatków
cement hutniczy
cement
portlandzki
z dodatkami
Wytrzymałość
na ściskanie
(MPa), po 28 dniach, nie mniej
Czas wiązania.
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h
Stałość objętości, mm nie więcej niż:

Klasa cementu
32.5
1
6
1
6
1
32.5
60

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN-195-1. 3 6, 7.
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go
stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność
do robót.
2.2. Grunty
Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na
podstawie wyników badań laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S96012.
Do wykonania podbudów i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem
należy stosować grunty spełniające wymagania podane w tablicy 2.
Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań
laboratoryjnych wykażą, ze wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu
stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.7 tablica 3.
Tablica 2. Wymagania dla gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem wg PN-S96012
Lp.

.

.
.

Właściwości
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodzących przez sito # 40 mm, %
(mm), nie mniej niż:
ziarn przechodzących przez sito # 20 mm. % (mm),
powyżej
ziarn przechodzących przez sito # 4 mm. % (mm),
powyżej
cząstek mniejszych od 0,002 mm. % (mm), poniżej
2 Granica płynności, % (mm), nie więcej niż:
3 Wskaźnik plastyczności, % (mm), nie więcej niż:
4 Odczyn pH
5 Zawartość części organicznych. % (mm), nie
więcej niż:
6 Zawartość siarczanów, w przeliczeniu na S03. %
(mm), nie więcej niż:

Wymagania

Badania
według

100

PN-B-04481

85
50
20

40
15
od 5 do 8
2
1

PN-B-04481
PN-B-04481
PN-B-04481
PN-B-04481
PN-B-0671428

Grunty nie spełniające wymagań określonych w tablicy 2. mogą być poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiołami lotnymi.
Grunty o granicy płynności od 40 do 60 % i wskaźniku plastyczności od 1 5 do 30 % mogą
być stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych i ulepszonego podłoża pod
warunkiem użycia specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z
cementem.
Dodatkowe kryteria oceny przydatności gruntu do stabilizacji cementem; zaleca się użycie
gruntów o:
- wskaźniku piaskowym od 20 do 50. wg BN-64/8931-01.
- zawartości ziarn pozostających na sicie # 2 mm - co najmniej 30%.
- zawartości ziarn przechodzących przez sito 0.075 mm - nie więcej niż 15%.
Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem.
2.3.Woda
Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do
pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Bez badań
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych
źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do
momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych
wykonanych z wodą wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody
do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.
2.4. Dodatki ulepszające
Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się
następujące dodatki ulepszające:

- wapno wg PN-B-30020.
- popioły lotne wg PN-S-96035.
- chlorek wapniowy wg PN-C-84127
Za zgodą Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu,
posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę.
2.5. Grunty lub kruszywo stabilizowane cementem
W zależności od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymałość gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012. powinna spełniać wymagania
określone w tablicy 3.
L.p. Rodzaj warstwy
w Wytrzymałość na ściskanie próbek Wskażnik
konstrukcji
nawierzchni nasyconych wodą (MPa)
mrozoodporności
drogowej
Po 7 dniach
Po 28 dniach
1
Rm 1,5 MPa
od 0,7 do 1,1
od 1,0 do 1,5
0,6
2
Rm 2,5 MPa
od 1,0 do 1,6
od 1,5do 2,5
0,6
2.8. Preparaty do pielęgnacji warstwy
W przypadku stosowania do pielęgnacji warstwy preparatów powłokotwórczych muszą one
posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM i atest producenta.
3. SPRZĘT
Do wykonania podłoża ulepszonego stabilizowanego cementem należy stosować;
- wytwórnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki cementowo - gruntowej
wyposażenie w urządzenia dozujące kruszywo, cement i wodę;
- zagęszczarki płytowe.
Ponadto należy stosować prowadnice, o ile ich użycie jest konieczne do zapewnienia
wymaganych cech geometrycznych warstwy.
4. TRANSPORT
Transport powinien spełniać wymagania określone w ST D-04.04.02. Ponadto mieszanka
kruszywa ulepszonego cementem powinna być transportowana w sposób
chroniący ją przed rozsegregowaniem i osuszeniem. Transport cementu powinien odbywać się
z zastosowaniem cementowozów. W czasie transportu i przeładunku cement nie może ulec
zawilgoceniu. Wydajność środków transportowych musi być dostosowana do wydajności
sprzętu stosowanego do mieszania oraz wbudowania mieszanki cementowo-gruntowej.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Skład mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 4.
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w tablicy
3 przy jak najmniejszej zawartości cementu.
Tablica 4. Maksymalna zawartość cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem
Kategoria ruchu
Maksymalna zawartość cementu, % w stosunku do
L.p.
/odcinek drogi/
masy suchego gruntu lub kruszyw
Ulepszone podłoże
!1
KR1
max. do 6.0
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. z tolerancją +1%. -2%.
5.2. Projektowanie składu mieszanki cementowo - gruntowej i mieszanki kruszywa
stabilizowanego cementem.
Na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć
Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt składu mieszanki. Wraz z projektem Wykonawca
powinien dostarczyć próbki gruntu lub kruszywa, cementu i ewentualnych dodatków, pobrane w
obecności Inżyniera. Projekt składu mieszanki, powinien być opracowany w oparciu o:

a) wyniki badań gruntu lub kruszywa przeznaczonego do stabilizacji według zakresu
podanego w niniejszej Specyfikacji Technicznej
b) wyniki badań cementu według metod i w zależności od właściwości określonych w PN-88/B04300 oraz wymagań niniejszej specyfikacji,
c) wyniki badań wytrzymałości i mrozoodporności gruntu lub knjszywa stabilizowanego
cementem według metod podanych w BN-68/8933-08 oraz wymagań niniejszej specyfikacji.
oraz zawierać:
d)wymaganą zawartość cementu w mieszance i w razie potrzeby dodatków ulepszających.
e)wymaganą zawartość wody w mieszance odpowiadającą wilgotności optymalnej mieszanki
gruntu lub kruszywa z cementem.
f)w przypadkach wątpliwych - wyniki badania jakości wody według normy PN-88/B-32250.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy
właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami
określonymi w tablicy 4.
5.3. Grubość warstwy i metody stabilizacji
Grubość projektowanych warstw po zagęszczeniu powinna wynosić jak podano w
Dokumentacji Technicznej. Ulepszenie z gruntu stabilizowanego cementem powinno być
wykonane z zastosowaniem metody mieszania w mieszarce stacjonarnej.
5.4. Warunki atmosferyczne
Podbudowa z gruntu łub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana
wtedy gdy temperatura powietrza spadła poniżej 2*C oraz wtedy, gdy podłoże
jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji gruntu lub
kruszywa cementem jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek
temperatury poniżej 5'C w czasie najbliższych 7 dni.
5.5. Ochrona podbudowy ze względu na ruch budowlany
Za ochronę podbudowy odpowiedzialny jest Wykonawca, który może dopuścić do ruchu
po zezwoleniu Inżyniera.
5.6. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Do przygotowania mieszanki można stosować wytwórnie mieszanki betonowej typu
cyklicznego. Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być
dozowane w ilość: określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz
objętościowego dozowania wody, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone
w stosunku do ich masy:
- kruszywo ±3%.
- cement
±0,5%.
- woda ±2% w stosunku do wilgotności optymalnej.
Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile
krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach.
Przy stosowaniu stabilizacji metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych transport
mieszanki powinien odbywać się w sposób nie dopuszczający do jej segregacji, przy użyciu
środków transportowych wskazanych w p. 4. 'Transport.". Przed ułożeniem mieszanki należy
ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być
układana przy pomocy układarek lub równiarek
Grubość układania mieszanki powinna być taka. aby zapewnić uzyskanie wymaganej
grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być
wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu
równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice w celu uzyskania
odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy
zastosowaniu technologii gwarantującej odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody
Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.
5.7. Zagęszczanie
Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić
przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. W miejscach trudnodostępnych
należy stosować zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.
Zagęszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej
położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi w stronę wyże: położonej krawędzi.
Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady
powinny być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki na pełną głębokość,

wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć
prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.
W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania
i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem 2 godzin od chwili dodania
wody do mieszanki. Przerwy w zagęszczaniu nie mogą być dłuższe niż 30 minut.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie
mniejszego od 1.00 według normalnej próby Proctora. zgodnie z ncrmąPN-88/B-04481.
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin
roboczych podłużnych i poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca
luźne, rozsegregowane. spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, powinny
być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o
odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te zostaną wykonane na koszt
Wykonawcy,
5.8. Spoiny robocze
Warstwę wykonywano na całej szerokości bez spoin roboczych. W przypadkach
koniecznych wykonać poprzeczną spoinę na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia
pionowego krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy
zakończeniem zagęszczenia jednego pasa a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa nie
przekracza 60 minut.
5.9. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Jeżeli w czasie 2 godzin po zagęszczeniu warstwa podbudowy nie zostanie przykryta
inna warstwą nawierzchni, to powinna być ona natychmiast poddana pielęgnacji.
Utrzymywać w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu 7 dni.
Inne sposoby pielęgnacji zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały
przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. Nie
wolno dopuścić do nadmiernego przesuszenia wbudowanej warstwy. Nie należy dopuszczać
żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.
5.10. Utrzymanie ulepszonego podłoża
Ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera,
gotowe podłoże do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podłoża
spowodowane przez ten ruch na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do
przeprowadzenia bieżących napraw podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu, mróz i słońce. Wykonawca jest
zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli
wystąpi możliwość uszkodzenia podłoża.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszyw i
gruntów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Kierownikowi
Projektu w celu akceptacji.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiaró?/ w czasie wykonywania podbudowy lub
ulepszonego podłoża stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 5
Tablica 5. Częstotliwość badań i pomiarów
L.p.
1
2
3
4
5

Wyszczególnienie badań
Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa
z cementem
Rozdrobnienie gruntu 1)
Jednorodność i głębokość wymieszania 2)
Zagęszczenie warstwy

Częstotliwość badań Minimalna
liczba badań na dziennej działce
roboczej
1

6

8

Grubość podbudowy lub ulepszonego
Podłoża
Wytrzymałość na ściskanie
- 7 i 28 –dniowa przy stabilizacji cementem
Mrozoodporność 3)

9

Badania cementu

10

Badanie wody

11

Badanie właściwości gruntu i kruszywa

7

3
6 próbek
Przy projektowaniu i w przypadkach
wątpliwych
Przy projektowaniu składu mieszanki i
przy każdej zmianie
Dla każdego wątpliwego żródła
Dla każdej partii i przy każdej zmianie
rodzaju gruntu lub kruszywa

1)

Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych

2)

Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu

3)

Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem

6.2.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem cementu.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej ST
pkt. 2.2.
6.2.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie
składu tej mieszanki, z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości.
6.2.4. Rozdrobnienie gruntu
Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co
najmniej równy 80% (przez sito o boku 4 mm powinno przejść 80% gruntu).
6.2.5. Jednorodność i głębokość wymieszania
Jednorodność wymieszania gruntu z cementem polega na ocenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki.
Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy
ulepszonego podłoża. Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po
zagęszczeniu była równa projektowanej.
6.2.6. Zagęszczenie warstwy
Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie
mniejszego od 1.00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].
6.2.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża
Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co
najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej
niż =1 cm.
6.2.8. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości
8cm. Próbki do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed
jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą
PN-S-96012.
Trzy próbki należy badać po 7 lub 1 4 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania.
Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w
niniejszej ST.
6.2.9. Mrozoodporność
Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek
poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi
w niniejszej ST tablicy 3.
6.2.10. Badanie cementu
Dia każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w ST
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.
6.2.11. Badanie wody
W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250.
6.2.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa

Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa. Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczących
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża.
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych ulepszonego podłoża
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje
tablica 6.
Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża
stabilizowanych cementem
Badania
Częstotliwość badań

.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szerokość podbudowy
Równość podłużna
Równość poprzeczna
Spadki poprzeczne*)
Rzędne wysokościowe
Ukształtowanie osi w planie*)
Grubość
podbudowy
i
ulepszonego podłoża

w 3 punktach
w 3 punktach
w 3 punktach
w 3 punktach
w 3 punktach
w 3 punktach

6.3.2. Szerokość ulepszonego podłoża
Szerokość ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż + 1 0 cm, -5 cm.
6.3.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża
Nierówności podłużne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z
normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne ulepszonego podłoża należy mierzyć 4metrową łatą.
Nierówności nie powinny przekraczać 1 5 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża
Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją
Projektową z tolerancją i 0,5 %.
6.3.5. Rzędne wysokościowe ulepszonego podłoża
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanego ulepszonego podłoża a rzędnymi
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm. -2 cm.
6.3.6. Grubość ulepszonego podłoża
Grubość ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej
niż +10%. -15%.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podłoża
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne ulepszonego podłoża
Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałym ulepszonym podłożu stwierdzi się. że
odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4. to warstwa
zostanie zerwana na całą grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się
inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez
Inżyniera.
Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca
wykona na własny koszt.
6.4.2. Niewłaściwa grubość ulepszonego podłoża
N a wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona
naprawę ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego
materiału i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej
grubości 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 wytrzymałość ulepszonego podłoża
Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w ST. to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich
właściwościach na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego cementem z mieszanki wytworzonej w mieszarkach.
8. ODBIÓR ROBOT
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- zakup i dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport z
rozładunkiem na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów i
urządzeń pomocniczych, rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
- pielęgnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji
Technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-87/B-01100
określenia.
2. PN-78/B-01101
3. PN-87/S-02201
4. PN-88/B-04300
5. PN-88/B-04481
6. PN-88/B-06250
7. PN-86/B-06712
8. PN-76/B-06714/00
9. PN-89/B-06714/01
10. PN-77/B-06714/12
11. PN-78/B-06714/13
12. PN-91/B-06714/15
13. PN-78/B-06714/16
14. PN-77/B-06714/17
15. PN-77/B-06714/18
16. PN-78/B-06714/19
17. PN-78/B-06714/20
18. PN-78/B-06714/26
19. PN-78/B-06714/28
20. PN-80/B-06714/37
21. PN-78/B-06714/38
22. PN-78/B-06714/39
23. PN-78/B-06714/40
24. PN-79/B-06714/42
25. PN-87/B-06714/43

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy o
Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i
określenia.
Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Beton zwykły.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.
Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości
zanieczyszczeń obcych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów
mineralnych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności
metodą bezpośrednią.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności
metodą krystalizacji.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń organicznych.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki
metodą bromową.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego.
Kruszywa mineralne. Badanie. Oznaczanie rozpadu wapniowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na
miażdżenie. Wskaźnik rozkruszenia.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie
Los Angeles.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn
słabych.

26. PN-88/B-06714/48
27. PN-76/B-06721
28. PN-88/B-30000
29. PN-88/B-30001
30. PN-88/B-30005
31. PN-90/B-30020
32. PN-88/B-32250
33. PN-91/C-84038
34. PN-75/C-84127
35. BN-63/6722-02
36. PN-B-11111
37. PN-B-11113
38. BN-64/8931-01
39. BN-64/8931-02
40. BN-75/8931-03
41. BN-70/8931-04
42. BN-70/8931-05
43. BN-77/8931-12
44. BN-72/8932-01
45. BN-68/8933-08
46. BN-70/8933-03

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości
zanieczyszczeń w postaci grudek gliny.
Kruszywa mineralne. Pobieranie próbek.
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement hutniczy.
Wapno.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
Wodorotlenek sodowy techniczny.
Chlorek wapniowy techniczny.
Drogi samochodowe. Popioły lotne do stabilizacji gruntu.
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych i kolejowych. Żwir i mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenia płytą.
Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni plano grafem i
łatą.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako
podłoża nawierzchni podatnych.
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych
cementem.
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego cementu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
D - 04.06.01 PODBUDOWA BETONOWA

BUDOWLANYCH

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są
wymagania dotyczące wykonania podbudowy z betonu cementowego w ramach budowy
utwardzenia terenu przy KP PSP w Świeciu.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem i odbiorem:
- podbudowy z betonu C8/10 gr. 10 cm przy wykonaniu chodnika.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże
1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zagęszczonej mieszanki betonowej, która
po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie odpowiadającej klasie betonu odpowiednio B 10 i
B20, stanowi fragment nośnej części nawierzchni, służący do przenoszenia obciążeń od ruchu
na podłoże.
1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy C12/15 przy Rbg = 15 MPa).
określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (Rbg).
1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu
przed zagęszczeniem.
1.4.5. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca grunty niespoiste, określona wg
wzoru U = d60 : d10, gdzie d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, d10 średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu.
1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 .Wymagania ogólne' pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogólne"
pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
ST D-00.00.00 .Wymagania ogólne' pkt 2.
2.2. Materiały do wykonania robót
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną
Materiały do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny być zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz z aprobatą techniczną IBDiM.
2.2.2. Cement
Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cementy odpowiadające
wymaganiom PN-EN 197-1:2002 cement CEM I klasy 32.5 lub inny zaakceptowane przez
Inżyniera.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1 . Wymagania dla cementu

L.p.

Właściwości
1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niż:
2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie
mniej
3 Początek wiązania, najwcześniej po upływie, min.
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż:

Klasa cementu
32.5
16
32.5
75
10

2.2.3.Kruszywo
Do wytwarzania mieszanki betonowej należy stosować kruszywo mineralne naturalne,
grys z otoczaków lub surowca skalnego, kruszywo z żużla wielkopiecowego kawałkowego oraz
mieszanki tych kruszyw.
Uziarnienie kruszywa wchodzącego w skład mieszanki betonowej powinno być tak dobrane,
aby mieszanka ta wykazywała maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu
cementu i wody.
Właściwości kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadać
wymaganiom określonym w PN-S-96014:1997.
2.2.4.Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielęgnacji podbudowy należy używać wody
określonej w PN-S-96014:1997.
Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitna..
2.2.5. Domieszki do betonu
W celu zmiany warunków wiązania i twardnienia, poprawy właściwości betonu i mieszanki
betonowej oraz ograniczenia zawartości cementu mogą być stosowane domieszki według PNEN 934-2:1999.
Przy wyborze domieszki należy uwzględnić jej zgodność z cementem. Zaleca się wykonać
badanie zgodności w laboratorium oraz sprawdzić na odcinku próbnym.
2.2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy
Do pielęgnacji świeżo ułożonej podbudowy z betonu cementowego należy stosować'
- preparaty powłokowe,
- folie z tworzyw sztucznych.
Dopuszcza się pielęgnację warstwą piasku naturalnego, bez zanieczyszczeń organicznych lub
warstwą włókniny o grubości, przy obciążeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie
wilgotnym przez zraszanie woda..
2.2.7. Beton
Konsystencja mieszanki betonowej powinna być co najmniej gęstoplastyczna. W
podbudowie należy stosować beton o wytrzymałości odpowiadającej klasie B 15. W
przypadkach szczególnych dopuszcza się stosowanie betonu o klasie wyższej. Nasiąkliwość
betonu nie powinna przekraczać 7% (m/m).
Średnia wytrzymałość na ściskanie próbek zamrażanych, badanych zgodnie z PN-S96014.1997, nie powinna być mniejsza niż 80% wartości średniej wytrzymałości próbek
niezamrażanych.
Wymagania dla betonów podano w tablicach 2 .
Tablica 2. Wymagania dla betonu klasy C8/10
Lp

Właściwości

WytrzWytrzymałość
1
na ściskanie po 28
dniach twardnienia, nie mniej niż.
MPa
Wytrz
2
Wytrzymałość na rozciąganie przy
zginaniu,
po
28
dniach
twardnienia,
mniej
3
Nasiąkliwośćnie
wodą
% niż,
nie MPa
mniej niż

Wymagania

Badania
według

10

PN-B-05250

3,5

PN-S-96015

5

PN-B-05250

PN-B-06250
Mrozo
4
Mrozoodporność po 150 cyklach, Próbki nie wykazały spękań
Łączna
masa
ubytków
betonu
w
przy
badaniu
bezpośrednim,
postaci zniszczonych narożników i
ubytek masy. % nie więcej niż
krawędzi, odprysków itp.. nie
przekracza 5% masy próbek
zamrażanych
Obniżenie wytrzymałości na
ściskanie w stosunku do
wytrzymałości
próbek
nie
zamrażanych nie jest większe niż
20%

2.2.8. Skład betonu
Skład betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości
określonych w tablicy 2 .
Projekt składu betonu powinien zawierać:
- wyniki badań cementu, według PN-B-04300.
- w przypadkach wątpliwych - wyniki badań wody. według PN-B-32250,
- wyniki badań kruszywa.
- składniki betonu,
- wyniki badań wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, według PN-B-05250,
- wyniki badań nasiąkliwości. według PN-B-06250.
• wyniki badań mrozoodporności, według PN-B-05250
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 .Wymagania ogólne"
pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej
wielkości betoniarek,
- przewoźnych zbiorników na wodę.
- mechanicznych listw wibracyjnych i wibratorów wgłębnych do zagęszczania mieszanki
betonowej,
- zagęszczarek płytowych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 .Wymagania ogólne
pkt 4.
4.2. Transport materiałów
Materiały sypkie, stal, domieszki można przewozić dowolnymi środkami transportu, w
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami
i nadmiernym zawilgoceniem.
Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można
przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.0100 .Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i
ST.
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują;

- roboty przygotowawcze.
- wykonanie podbudowy.
- pielęgnację podbudowy,
- roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1. Wstępne roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskazań Inżyniera:
- ustalić lokalizację terenu robót,
- przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
robót oraz ustalenia danych wysokościowych,
- usunąć przeszkody, np drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd..
5 3 2 Przygotowanie podłoża
Grunty na podłoże powinny być jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania.
Koryto pod podbudowę należy wykonać według ustaleń dokumentacji projektowej, zgodnie
z wymaganiami ST D-04.01.01.
5.4. Układanie mieszanki betonowej
5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej
Ustalenie składu mieszanki betonowej powinno odpowiadać wymaganiom PN-S96014:1997.
Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia
właściwości mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartości powietrza i oznaczenia
gęstości.
5.4.2. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowę z betonu cementowego zaleca się wykonywać przy temperaturze powietrza
od 5⁰C do 25⁰C. Dopuszcza się wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powyżej
25⁰C pod warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powyżej 30⁰C.
Wykonywanie podbudowy w temperaturze poniżej 5⁰C dopuszcza się pod warunkiem
stosowania żabiego/; specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki
betonowej powyżej 5⁰C przez okres co najmniej 3 dni.
Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu.
5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę betonową o składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać w
wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie
jednorodnej mieszanki.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposób zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 5.4.4 Wbudowanie
mieszanki betonowej
Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudowę należy wykonywać ręcznie. Jako
prowadnice wykorzystać ułożone oporniki i krawężniki 5.4.5. Zagęszczanie mieszanki
betonowej
Do zagęszczania mieszanki betonowej w podbudowie należy stosować odpowiednie
mechaniczne urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite jej zagęszczenie.
Powierzchnia warstwy zagęszczonej powinna mieć jednolitą teksturę i połysk, a grube
ziarna kruszywa powinny być widoczne lub powinny znajdować się bezpośrednio pod
powierzchnią.
5.5. Pielęgnacja podbudowy
Bezpośrednio po zagęszczeniu należy świeży beton zabezpieczyć przed wyparowaniem
wody przez pokrycie jego powierzchni materiałami według punktu 2.2.6. Należy to wykonać
przed upływem 90 min od chwili zakończenia zagęszczania.
W przypadku pielęgnacji podbudowy wilgotną warstwą piasku lub grubej włókniny należy
utrzymywać ją w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesięciu dni. W przypadku gdy
temperatura powietrza jest powyżej 25⁰C pielęgnację należy przedłużyć do 1 4 dni.
Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody
Inżyniera.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STD-00.00.00 .Wymagania ogólne' pkt6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności,
ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone
w pkcie 2,
sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.
- wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót i badania odbiorcze
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać podaje tablica 7.
Tablica 7 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Lp.

1

1

2

3

Wyszczególnienie badań i pomiarów

Częstotliwość badańWartości
dopuszczalne

2
3
4
Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie raz na etapie projek- wg pkt. 2 i 5
materiałów, ustalenie składu mieszanki towania składu mieszarki i przy każdej
zmianie materiału
Badania w czasie robót
na
0,1
długości wg 5 3.2
rzędne podłoża gruntowego
odbieranego odcinka
zagęszczenie podłoża gruntowego
w 3 przekrojach na wg 5 3.2
każdej
działce
roboczej
konsystencja mieszanki betonowej
2 razy w czasie zmiany wg 2.2.9
roboczej
wytrzymałość betonu na ściskanie
raz dziennie
wg 2.2.9
Badania odbiorcze po wykonaniu
raz na kazce 200 m odchyłka
grubości ±
podbudowy
długości odbieranego 1 cm,
grubość podbudowy
odcinka
nasiąkliwość wg PN-S96014:1997
2
nasiąkliwość betonu w podbudowie
mrozoodporność betonu w podbudowie

na próbkach badanej wg PN-S-96014:1997
nas:akliwości
szerokość podbudowy
co 25 m
odchyłka szerokości ± 5
cm
równość w przekroju poprzecznym
co 25 m i w punktach prześwity między łata. a
głównych
łuków powierzchnia. ≤ 1 2
poziomych
mm
spadki poprzeczne
JW.
odchylenia ± 0.5%
spadków
zaprojektowanych
rzędne wysokościowe podbudowy
co 6,25 m
odchylenie ±1 0 mm od
rzędnych
zaprojektowanych
równość
podbudowy
w
profilu co 25 m
nierówności
≤ 12
podłużnym (badania planografem lub
mm
łatą 4 -metrowa)
wytrzymałość betonu w podbudowie w
trzech
losowo wg PN-S-96014:1997
(metodą nieniszczącą lub na próbkach wybranych miejscach
wyciętych)
na każdym kilometrze

ukształtowanie osi w planie

co 25 m

odchylenie od osi
zaprojektowanej
≤ 3 cm dla auto-strad i
dróg eks- presowych
i 5 cm dla pozostałych
dróg

7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 .Wymagania ogólne' pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 .Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja, projektowa, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża.
- zakup i dostarczenie materiałów wraz z transportem wraz z rozładunkiem.
- dostarczenie sprzętu.
- wykonanie podbudowy z betonu cementowego według wymagań specyfikacji technicznej,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.
9.3.Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje;
- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,
- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.

10.

PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy
1. PN-EN 197-1: 2002 Cement Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementu powszechnego użytku
2. PN-EN 934-2: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania
3. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania badania
Inne dokumenty
10.2.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych GDDP - IBDiM, Warszawa 200

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
(zwanej dalej Specyfikacją Techniczna - ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z ułożeniem betonowego obrzeża chodnikowego w ramach przebudowy
drogi dojazdowej i placu manewrowego do kaplicy w Wiągu.
1.2.Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
ułożeniem betonowego obrzeza chodnikowego 8X25x100 cm,
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1 4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w
toku robót.
1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne ze specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.
2. MATERIAŁY
2.1. Obrzeża betonowe
Powinny odpowiadać wymaganiom BN-8076775-03 „Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża
chodnikowe".
Warunkiem dopuszczenia do stosowania obrzeży betonowych w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.
Należy zastosować obrzeże wysokie 8x30x100 cm gatunku 1.
Do produkcji obrzeży należy użyć beton wg PN-B-06250, klasy B30.
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
- nasiąkliwością poniżej 4 %,
- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250,
- ścieralnością na tarczy Boehmego < 3mm,
- stopniem mrozoodporności betonu F150.
2.2. Piasek na podsypkę piaskową
Powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek".
2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami
- cement portlandzki - odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. skład,
wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku,
piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B11113:1996 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek",
- woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-88/B-32250 „Materiały
budowlane. Woda do betonów i zapraw".
3. SPRZĘT
Obrzeża betonowe chodnikowe układa się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu
pomocniczego.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie
transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją kontraktową
wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.
5.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypkę należy wykonać zgodnie z PN-B-06050.
5.2. Podłoże lub podsypka
Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowić ma podsypka cementowo - piaskowa o grubości
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę wykonuje się przez zasypanie koryta a
następnie zagęszczenie z polewaniem wodą.
5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji kontraktowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm.
6.KONTROLA JAKOŚCI
Celem kontroli jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości
materiałów.
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych
badań Inżynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach
elementu, zgodnie z wymaganiami z tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1
mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy
1 i 2.
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w
normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2.
6.2. Badania w czasie robót
W czasie robót należy sprawdzić wykonanie:
a. koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt.5.1
b. podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2
c. ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3 przy
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ± 1 cm na każde 100 m długości
obrzeża
7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją kontraktową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.
8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją kontraktową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7, zgodnie z
obmiarem, po odbiorze robót.
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiałów wraz z rozładunkiem,
- oznakowanie robót,
- wykonanie koryta,
- rozścielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeża,
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i
badania.
2. BN-80/8775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i
obrzeża.
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
5. BN-77/8931-12
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty
6. Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 08.01.02 KRAWĘŻNIKI BETONOWE
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (ST) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wbudowaniem krawężników
betonowych w ramach budowy utwardzenia terenu przy KP PSP w Świeciu.
1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.
1.3.Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z ustawieniem:
- krawężników betonowych 15x30,15X22 z wykonaniem ław betonowych z betonu C12/15 na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm.
1.4.Określenia podstawowe.
Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00 00. "Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY
2.1.Stosowane materiały.
Materiałami stosowanymi przy ustawianiu krawężników wg zasad niniejszych ST
są:
- krawężniki betonowe 15x30,
- mieszanka betonowa C12/15
- cement do podsypki i zapraw klasy 32.5
- piasek
- woda
- masa zalewowa
2.1.1. Krawężniki betonowe, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w BN-80/677503/04
2.1.2. Beton C12/15 powinien odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06250 (beton
zwykły)
2.1.3. Cement klasy 32.5 powinien odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-19701.
2.1.4. Piasek powinien odpowiadać wymaganiom określonym wPN-B-11113.
2.1.5. Woda powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-32250.
2.1.6. Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco powinna odpowiadać
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.
2.2. Składowanie materiałów.
2.2.1. Krawężniki betonowe powinny być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu
wyrównanym i odwodnionym. Krawężniki należy składować w pozycji wbudowania z
zastosowaniem przekładek grubości 2,5 cm i szerokości 5 cm, długość min. 5 cm większa niż
szerokość krawężnika.
2.2.2. Cement w workach powinien być składowany w wydzielonych miejscach zadaszonych
z zabezpieczeniem boków przed opadami. Podłoga składu powinna być twarda i sucha,
odpowiednio pochylona, zabezpieczająca cement przed ściekaniem wody deszczowej,
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
Cement luzem powinien być składowany w zbiornikach stalowych przystosowanych do
pneumatycznego załadunku i wyładunku oraz zaopatrzony w urządzenia do przeprowadzania
kontroli objętości i włazy do czyszczenia zbiornika.

W zbiorniku należy przechowywać cement jednego rodzaju i marki pochodzący od jednego
wykonawcy.
2.2.3. Piasek każdego gatunku należy przechowywać w warunkach zabezpieczających go
przed zmieszaniem z innymi kruszywami i zanieczyszczeniem.
2.2.4. Składowanie masy zalewowej, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco powinna
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.
2.3. Materiały przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.
Po ich zaakceptowaniu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia
laboratoryjnej na beton oraz deklarację zgodności z PN na oporniki i cement.

recepty

3. SPRZĘT
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowopiaskowej,
- zagęszczarek płytowych i ubijaków mechanicznych.
Sprzęt powinien być w stanie zapewniającym uzyskanie dobrej jakości robót.
4. TRANSPORT
4.1. Krawężniki betonowe
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Po osiągnięciu przez beton wytrzymałości min.0,7 R oporniki należy układać na podkładkach i
przekładkach drewnianych w pozycji pionowej długością w kierunku osi podłużnej środka
transportowego. Oporniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka
transportu więcej niż 1/3 wysokości warstwy.
4.2. Cement
Przewóz cementu powinien odbywać się środkami transportu w warunkach
zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowań i zanieczyszczeniem.
Do przewozu cementu workowanego należy używać krytych wagonów towarowych lub
pojazdów samochodowych skrzyniowych.
Do przewozu cementu luzem należy używać wagonów i samochodów z przystosowanymi do
tego celu pojemnikami zamkniętymi.
4.3. Piasek
Piasek należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających
go przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu
piasek powinien być zabezpieczony przed wysypaniem i rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonanie koryta pod ławy
Koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji
na szalunek. Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.
5.2. Wykonanie ław betonowych
5.2.1 W przygotowanym wykopie liniowym o wyprofilowanym i zagęszczonym dnie należy
wykonać szalunek o wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną. Wykonany szalunek
powinien być odpowiednio stężony w celu niedopuszczenia do wystąpienia różnic w stosunku
do wymiarów projektowanych. Wykonany szalunek powinien uwzględniać wymogi
wysokościowe projektowanego ustawienia opornika.
5.2.2. W wykonanym szalunku należy rozścielać dostarczoną mieszankę betonową i
zagęszczać warstwami. W ławie należy wykonać szczeliny dylatacyjne w odstępach max co 50
m wypełnione bitumiczną masą zalewową.
5.2.3. Wykonana ława betonowa winna być odebrana przez Inżyniera.
5.3. Ustawienie krawężników

5.3.1. Na wykonanej ławie można ustawiać krawężniki nie wcześniej jak po trzech dniach od
chwili zakończenia betonowania ławy. Krawężniki należy ustawiać na podsypce cementowopiaskowej w stosunku 1:4 i grubości do 5 cm.
5.3.2. Wysokość ustawionych krawężników - zgodnie z dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie materiałów
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi według zasad
określonych w punkcie 2.1 niniejszych ST.
6.2. Sprawdzenie koryta pod ławę.
Należy sprawdzić wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z punktem
5.1.
6.3. Badania i pomiary wykonanej ławy betonowej.
6.3.1. Profil podłużny górnej powierzchni ław.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy
6.3.2. Wysokość (grubość) ławy.
Wysokość ław należy sprawdzać w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m
ławy. Dopuszczalne odchyłki mogą wynosić ± 10% wysokości projektowanej.
5.3.3. Szerokość ław.
Szerokość ławy należy sprawdzać w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100
m ławy. Dopuszczalne odchyłki mogą wynosić ± 10% szerokości projektowanej.
6.3.4. Równość górnej powierzchni ławy.
Równość górnej powierzchni ławy należy sprawdzać w dwóch punktach na każde 100 m
ławy trzymetrową łatą. Dopuszczalny prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną
łatą nie może przekraczać 1 cm.
6.3.5. Linia ław.
Dopuszczalne odchylenie linii ławy od projektowanego kierunku nie może przekroczyć ± 1
cm na 100 m wykonanej ławy.
6.4. Badania i pomiary ustawionych krawężników betonowych
6.4.1. Linia opornika
Dopuszczalne odchylenie linii krawężnika w planie od linii projektowanej może wynosić ± 1
cm na każde 100 m ustawionego krawężnika.
6.4.2. Niweleta krawężnika
Niweletę krawężnika należy sprawdzać raz na każde 100 m ustawionego krawężnika.
Dopuszczalne odchylenia niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej
może wynosić ± 1 cm.
6.4.3. Równość górnej powierzchni krawężników.
Równość górnej powierzchni krawężników należy sprawdzać w dwóch punktach na każde
100 m ustawionych krawężników trzymetrową łatą. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią
krawężników i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
6.4.4. Wypełnienie spoin.
Wypełnienie spoin bada się na każde 10 m ustawionego krawężnika. Spoiny muszą być
wypełnione całkowicie na pełną grubość.
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru jest mb ustawionych krawężników betonowych.
Elementem składowym obmiaru jest metr wykonanej ławy z uwzględnieniem
zaprojektowanego przekroju poprzecznego. Obmiar należy wykonać na budowie w obecności
Inżyniera.
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiorowi podlega ława betonowa oraz ustawienie krawężników betonowych.

Zasady odbioru określono w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne" punkt 8.
Krawężniki betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeśli
wszystkie wyniki badań i pomiary okazały się zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie
2,5 i 6 niniejszej ST.
W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres robót poprawkowych lub poleci
rozbiórkę wykonanej ławy, ustawionych krawężników i ponowne ich wykonanie według zasad
określonych w niniejszej ST.
Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne
wykonanych robót i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
Roboty poprawkowe lub rozbiórkowe i ponowne wykonanie robót Wykonawca wykona na
własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Płatność będzie za metr ustawionego krawężnika zgodnie z obmiarem z uwzględnieniem
ewentualnych potrąceń.
Cena jednostkowa ustawionych krawężników obejmuje ustalenia ogólne zawarte w
D.00.00.00. punkt 9 oraz :
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robót,
- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych wraz
z rozładunkiem,
- przygotowanie wykopu pod ławą fundamentową,
- wykonanie szalunku ławy,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej z zagęszczeniem,
- rozbiórka deskowania,
- pielęgnacja ławy betonowej,
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi punktów wysokościowych,
- uporządkowanie miejsca robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane
2. BN-80/6775-03/04
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
3. BN-8076775-03/01
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
4. PN-B-06250
Beton zwykły
5. PN-B-06251
Roboty betonowe i żelbetowe
6. PN-B-06711
Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw
7. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
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-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena
zgodności.
11. BN-88/6731-08
Cement. Transport i przechowywanie.
12. BN-74/6771-04
Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
13. PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
10.2. Inne dokumenty
14. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o „Drogach publicznych" z późniejszymi zmianami (Dz. U.
Nr 71, poz. 838 z uwzględnieniem zmian wynikających z Dz U. 2000 nr 86 poz 950; Dz U 2000
nr 12 poz 135; Dz U 2001 nr 125 poz 1371; Dz U 2002 nr 25 poz 253; Dz U 2002 nr 41 poz
365; Dz U 2002, nr 62 poz 554; Dz U 2002nr 74 poz 676; Dz U 2002 nr 89 poz 804; Dz U 2002
nr 113 poz 984; Dz U 2002 nr 216 poz 1826; Dz U 2003 nr 80 poz 721; Dz U 2003 nr 80 poz
717)
14. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich.
15. Katalog powtarzalnych elementów drogowych.

SPECYFIKACJ TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej w ramach budowy utwardzenia terenu przy KP PSP w Świeciu.
1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót na drogach.
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:
- drogi dojazdowej i placu manewrowego gr. 8cm szara,
- chodnika gr. 6 cm szara.
1.4.
Określenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze
sobą trwale w fazie produkcji.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i
proste, wklęśnięcia nic powinny przekraczać:
- 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 60 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brązowy.
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niż
60 MPa.
Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasiąkliwość
Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosić nie więcej niż 5%.
2.2.6. Odporność na działanie mrozu

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2],
Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest
wystarczająca, jeżeli:
- próbka nie wykazuje pęknięć.
- strata masy nie przekracza 5%,
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych
nie jest większe niż 20%.
2.2.7. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [ 1 ] powinna
wynosić nie więcej niż 4 mm.
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie
niższej niż „32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda
Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników,
zgodnie z receptą laboratoryjną.
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być barwniki
nieorganiczne.
3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"
pkt 3.
3.2.Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.
Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wymiatania piasku w
szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.
4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 4.
4.2.Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0.7 R. kostki przewożone są na stanowisko, gdzie
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.
5. WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2.Podłoże
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami
określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża".
5.3.Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
5.4.Obramowanie nawierzchni
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować
krawężniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy krawężników zgodne z
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.
5.5.Podsypka cementowo-piaskowa
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa powinna być zagęszczona i wyprofilowana.
5.6.Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i
zaakceptowanego przez Inżyniera.
Kostkę należy układać ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni.
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt
6.
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników
bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie
pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m" powierzchni kostek
ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3.Badania w czasie robót
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją
projektową i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5
niniejszej OST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami
wg pkt 5.6 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokości spoin.
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4.Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierówności podłużne
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN68/893 1-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z
tolerancją ± 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać ± 1 cm.
6.4.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5
cm.
6.4.5. Grubość podsypki
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0
cm.
6.5. Częstotliwość pomiarów
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone
nic rzadziej niż 2 razy na 100 m nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub
przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"
pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowej.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki
pozytywne.
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne".
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne" pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót.
- przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie podsypki,
- ułożenie podsypki,
- wypełnienie spoin,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
10.PRZEPISY WIĄZANE
Normy
1. PN-B-04111
Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na
tarczy Boehmego
2. PN-B-06250
Beton zwykły
3. PN-B-06712
Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania
i ocena zgodności
5. PN-B-32250
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-80/6775-03/04
7. BN-68/8931-01
8. BN-68/8931-04

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i
obrzeża
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni
planografem i łatą.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
D - 09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA
1. WSTĘP
1.1.Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej dla budowy
utwardzenia terenu przy KP PSP w Świeciu.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
przy zleceniu i realizacji robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej.
1.3.Zakres robót objętych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim.
1.4.Określenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy
rozwój.
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją
korzeniami rośliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z
pniami o wysokości od 1,80 do 2.20 m. z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i
uformowaną koroną.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.
3. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2.Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące
charakterystyki:
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości.
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Ziemia kompostowa
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów,
plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach
zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i
ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.
Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch
miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.

2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych
gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy,
klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.
2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym
(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"
pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
- glebogryzarek, pługów, kultywatorów. bron do uprawy gleby,
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników.
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne'" pkt 4.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2.Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w
stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok.
10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3
cm nad terenem,
- teren powinien być wyrównany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,
przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem –
kolczatką lub zagrabić,
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że
SST przewiduje inaczej,
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m", chyba że SST przewiduje
inaczej,
- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie
nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego.
- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w
SST.
5.2.2. Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około
10 m.
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można
przyjąć pierwszą połowę października),
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od
gatunku wysianej trawy,
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie
6
miesięcy od założenia trawnika.
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w
poszczególnych porach roku:
- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne"
pkt 6.
6.2.Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń.
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m ),
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,
- ilości rozrzuconego kompostu.
- prawidłowego uwałowania terenu,
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej.
- gęstości zasiewu nasion,
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania.
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin"),
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarowa jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i
wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż),

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne"
pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu.
- zakładanie trawników,
- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożeni
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-G-98011
2. PN-R-67022
3. PN-R-67023
4. PN-R-67030
5. BN-73/0522-01
6. BN-76/9125-01

Torf rolniczy
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste.
Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych.
Kompost fekaliowo-torfowy.
Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
GG - 00.12.01 POMIAR POWYK. ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW DROGOWYCH
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych (zwanej dalej specyfikacją -ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektów
budowlanych w ramach dla budowy utwardzenia terenu przy KP PSP w Świeciu.
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Zakres prac ujętych w niniejszej ST dotyczy wykonania pomiarów powykonawczych
zrealizowanych drogowych obiektów i obejmuje: prace przygotowawcze, prace polowe,
prace kameralne.
1.4.Określenia podstawowe
1.4.1 Działka (zwana też działką gruntu) - ciągły obszar gruntu, jednorodny ze względu na
stan prawny; pod pojęciem „działka" rozumie się też część nieruchomości wydzieloną w
wyniku jej podziału, albo scalenia i podziału, a także odrębnie położoną część tej
nieruchomości.
1.4.2. Dokumentacja formalno - prawna - zbiór dokumentów (materiałów) niezbędnych w
celu nabywania nieruchomości,
1.4.3. Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna - zbiór dokumentów (materiałów)
powstałych w wyniku geodezyjnych prac polowych i obliczeniowych oraz opracowań
kartograficznych,
1.4.4. Linia graniczna - linia oddzielająca tereny będące przedmiotem odrębnej własności
(składa się najczęściej z odcinków prostych łączących punkty graniczne; przebieg linii
granicznej nieruchomości gruntowej w terenie, jest opisany w protokóle granicznym i
przedstawiony na szkicu granicznym, które wchodzą w skład dokumentacji rozgraniczenia
nieruchomości),
1.4.5. Mapa katastralna (mapa ewidencji gruntów i budynków) - zbiór informacji (wraz z
opisem) o przestrzennym usytuowaniu działek i budynków; jest mapą numeryczną, a jej
edycję stanowią mapy obrębowe o kroju arkuszowym; mapa katastralna stanowi część
składową katastru nieruchomości,
1.4.6. Mapa numeryczna - zbiór danych stanowiących numeryczną reprezentację mapy
graficznej, dogodny do przetwarzania komputerowego,
1.4.7. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów
ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i
podziemnych,
1.4.8. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiór punktów, których wzajemne
położenie na powierzchni odniesienia zostało określone przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej,
1.4.9. Osnowa geodezyjna wysokościowa - usystematyzowany zbiór punktów, których
wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni odniesienia została określona przy
zastosowaniu techniki geodezyjnej,
1.4.10. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa),
przeznaczona do geodezyjnego wytyczenia elementów projektów w terenie oraz geodezyjnej
obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta powinna służyć do pomiarów
kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości do pomiarów
powykonawczych,

1.4.10. Sieć uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne
elektroenergetyczne i inne, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi,
zbiorniki, itp.,
1.4.11. Znak graniczny - znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym, a
także trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie.
Pozostałe określenia podstawowe zawarte są w przepisach prawa oraz odpowiednich
Polskich Normach, a także instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w
geodezji i kartografii.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące prac
1.5.1 Wymagania ogólne
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z
obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami ST oraz poleceniami
Inżyniera.
Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego
są istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania występujące w jednym z tych
dokumentów sa. tak samo wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich innych
dokumentach. Wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów wynikających ze skali
rysunku.
1.5.2. Ochrona własności
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
prywatnej i publicznej. W razie wyrządzenia szkód, w związku z wykonywaniem prac
geodezyjnych (zniszczenie drzew, krzewów, nasadzeń, plonów itp.), Wykonawca
zobowiązany jest, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo geodezyjne i
karto graficzne, do naprawienia tych szkód lub wypłacenia właścicielom odszkodowania.
1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy. W
szczególności, dotyczy to pomiarów wykonywanych na istniejących drogach, a także przy
inwentaryzacji urządzeń podziemnych. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć prace
prowadzone na drogach odpowiednimi znakami drogowymi, zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.
2.MATERIAŁY
2.1. Materiały do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych
2.1.1. Ogólne wymagania
Materiały stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny
spełniać wymagania Polskich Norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych, a ewentualne
odstępstwa należy bezwzględnie uzgodnić z Zamawiającym.
2.1.2. Prace polowe
Przy wykonywaniu prac polowych stosuje się: jako znaki naziemne, słupki betonowe,
kamienne i inne, jako znaki podziemne, płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie, butelki,
jako znaki wysokościowe, głowice metalowe, jako znaki pomocnicze, rurki, bolce metalowe
oraz pale drewniane. Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, używane jako materiały
pomocnicze, powinny posiadać wymiary dostosowane do potrzeb.
2.1.3. Prace kartograficzne
Materiały używane do prac kartograficznych to: dyskietki, płyty CD, papier kreślarski, kalki,
folie, tusze itp. Papier kreślarski, kalki, folie, tusze powinny posiadać wysokie parametry
użytkowe dotyczące trwałości i odporności na warunki zewnętrzne. Materiały stosowane do
sporządzania opracowań kartograficznych (map) muszą gwarantować stałą, ciągłą w czasie,
wysoką dokładność kartometryczną przedstawionego na nim opracowania (materiał
praktycznie nie podlegający deformacjom i skurczom). Dyskietki i inne komputerowe nośniki
informacji powinny odpowiadać standardom informatycznym.
3.SPRZĘT
3.1.
Sprzęt do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych
3.1.1. Ogólne wymagania

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takiego sprzętu, który pozwoli na osiągnięcie
wymaganych dokładności, zarówno przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograficznych.
3.1.2. Prace pomiarowe
Do wykonywania prac pomiarowych należy stosować sprzęt i narzędzia określone w
instrukcjach i wytycznych technicznych obowiązujących w geodezji i kartografii. Wszelkie
urządzenia pomiarowe powinny posiadać atesty i aktualne świadectwa legalizacyjne
wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zarówno teodolitów, niwelatorów,
dalmierzy, wyrywaczy urządzeń podziemnych, ploterów itp., jak i prostych przyrządów takich
jak taśmy i ruletki.
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo
sprawdzany.
3.2. Sprzęt do prac polowych
Przy wykonywaniu prac polowych dotyczących pomiaru powykonawczego należy
zastosować sprzęt o dokładnościach nie mniejszych od niżej podanych: instrumenty typu
Total Station o dokładności pomiaru kątów 20cc oraz odległości 10 mm + 10 mm/km, nasadki
dalmiercze o dokładności pomiaru odległości 10 mm + 10 mm/km, teodolity o dokładności
pomiaru kątów 20cc, niwelatory o dokładności pomiaru 5 mm/km. Wszelkie odstępstwa
muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
4.TRANSPORT
Wybór środków transportu należy do Wykonawcy. Materiały i sprzęt mogą być
przewożone dopuszczonymi do ruchu środkami transportu.
5.WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z
warunkami umowy i przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiającego (wszelkie
polecenia i uzgodnienia między Zamawiającym, a Wykonawcą wymagają formy pisemnej)
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego
wykonania prac. Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji (jeżeli zgodnie z
przepisami podlegają one zgłoszeniu), a następnie po ich zakończeniu przekazać materiały i
informacje powstałe w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować
nad nimi bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie
uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami przepisów Prawo geodezyjne i
kartograficzne.
5.2. Prace przygotowawcze
5.2 1. Zapoznanie się z wytycznymi i ustaleniami
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zakresem opracowania i przeprowadzić z
Zamawiającym uzgodnienia dotyczące ewentualnych etapów wykonywania pomiarów
powykonawczych.
5.2.2. Zebranie niezbędnych materiałów i informacji
Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych, powinny być
poprzedzone uzyskaniem z ośrodka dokumentacji informacji o rodzaju, położeniu i stanie
punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz mapie zasadniczej i
katastralnej. W przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji obiektu nie została wykonana
bieżąca inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu, należy powiadomić o tym Zamawiającego.
5.2.3. Analiza i ocena zebranych materiałów
Przy analizie zebranych materiałów należy ze szczególną uwagą ustalić: klasy i dokładności
istniejących osnów geodezyjnych oraz możliwości wykorzystania ich do pomiarów
powykonawczych, rodzaje układów współrzędnych i poziomów odniesienia, zakres i sposób

aktualizacji dokumentów bazowych znajdujących się w ośrodku dokumentacji o wyniki
pomiaru powykonawczego.
5.3. Prace polowe
5.3.1. Wywiad szczegółowy w terenie
Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny być poprzedzone wywiadem
terenowym mającym na celu: ogólne rozeznanie w terenie, odszukanie punktów istniejącej
osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktów oraz aktualizację opisów
topograficznych, zbadanie wizur pomiędzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, wstępne
rozeznanie odnośnie konieczności uzupełnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej III
klasy oraz osnowy geodezyjnej
5.3.2 Prace pomiarowe
W pierwszej kolejności należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę, a następnie
wykonać pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary sytuacyjne i
wysokościowe", mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej oraz treść dodatkową
tj.: granice ustalone według stanu prawnego, kilometraż dróg, znaki drogowe, punkty
referencyjne, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i pomniki przyrody, wszystkie
ogrodzenia (furtki, bramy), z podziałem na trwałe i nietrwałe, rowy (w pełnym zakresie),
studnie (średnice), przekroje poprzeczne co 20+50m, inne elementy wg wymagań
Zamawiającego. W zasadzie, przy wyżej wymienionych pomiarach stosuje się technologie
klasyczne (pomiary bezpośrednie). Przy większych obiektach mogą być stosowane także
metody mieszane tzn. fotogrametryczne dla treści ogólnogeograficznej, a klasyczne do
pomiaru uzbrojenia terenu, linii rozgraniczających, granic ustalonych wg stanu prawnego i
innych elementów.
5.4. Prace kameralne
5.4.1. Obliczenia i aktualizacja map
Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie
pomierzonej treści na mapę zasadniczą oraz katastralną należy wykonać przy pomocy
ploterów. Wtórnik mapy zasadniczej dla Zamawiającego należy uzupełnić o elementy
wymienione w punkcie 5.3.2.
5.4.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z przepisami
instrukcji 0-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z
podziałem na: akta postępowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumentację techniczną
przeznaczoną dla Zamawiającego, dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka
dokumentacji. Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w ww. ppkcie 3 oraz
formę dokumentów należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji.
5.4.3. Skład dokumentacji dla Zamawiającego
Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiającego stanowi jeden z
dokumentów odbioru prac i powinna być skompletowana, zbroszurowana, bądź oprawiona w
odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytułowych, spisem zawartości
oraz numeracją stron.
Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały:
1. sprawozdanie techniczne,
2. wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, o której mowa w
punkcie 5.3.2.,
3. kopie wykazów współrzędnych punktów osnowy oraz wykazy współrz.
punktów granicznych w postaci dyskietki (płyty CD) i wydruku na papierze,
4. kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę,
5. kopie opisów topograficznych,
6. kopie szkiców polowych,
7. dyskietkę (płytę CD) z mapą numeryczną oraz wydruk (wyplotowanie) tych map.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie na wszystkich etapach realizowania
prac pełnej, wewnętrznej kontroli. Kontrola ta powinna być tak zorganizowana, aby na

bieżąco zapewniała możliwość śledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakości oraz
usuwania nieprawidłowości mogących mieć wpływ na kolejne etapy. Z przeprowadzonej
wewnętrznej końcowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba
posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowiązek sporządzić protokół, który
będzie stanowił jeden z dokumentów do odbioru prac. Jeżeli w wyniku tej kontroli
Wykonawca stwierdzi, że prace zostały wykonane wadliwie i wymagają dodatkowych
opracowań, prace te winien wykonać we własnym zakresie i na swój koszt. Niezależnie od
kontroli prowadzonej przez Wykonawcę, Zamawiający może powołać we własnym zakresie
inspektora nadzoru.
7.0BMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest km (kilometr) trasy objętej opracowaniem.
8.0DBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru
Prace mogą być odbierane (po przyjęciu dokumentów do ośrodka dokumentacji) w
całości. Odbioru dokonuje Zamawiający.
O gotowości do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie. Odbiór
powinien być przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, licząc od daty
otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o gotowości do odbioru.
8.2. Dokumenty do odbioru prac
Dokumentami stanowiącymi podstawę do odbioru prac są: zawiadomienie przekazane
przez Wykonawcę o zakończeniu prac, zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o
terminie odbioru, sprawozdanie z wykonania prac, skompletowana dokumentacja dla
Zamawiającego, protokół wewnętrznej kontroli, zestawienie zrealizowanych prac.
8.3. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie przez Zamawiającego rzeczywistego
wykonania prac wynikających z umowy w odniesieniu do ich jakości, ilości i wartości. Jeśli
Zamawiający stwierdzi, że konieczne jest dokonanie uzupełnień lub poprawek, przerywa swe
czynności, określając kolejny termin odbioru.
Z odbioru spisywany jest protokół końcowego odbioru prac. Zasady rękojmi, wynikające z
przepisów Kodeksu cywilnego przenoszą się odpowiednio na opracowania geodezyjne
objęte zamówieniem.
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za
jednostkę obmiarową w kosztorysie ofertowym. Ceny jednostkowe podane w kosztorysie
ofertowym są cenami obejmującymi wszystkie koszty wykonania danych prac oraz zysk i
ryzyko.
Cena jednostkowa: wszystkie prace objęte wymaganiami SST, koszt materiałów wraz z
kosztami zakupów, koszty transportu i sprzętu, koszty pośrednie (w tym m.in. koszty usług
ośrodka dokumentacji, koszty odszkodowań za zniszczenia, koszty związane z
zabezpieczeniem bhp), zysk, podatki - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
1.Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr
100. poz. 1086 z 2000r.).
2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z
późniejszymi zmianami).
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71, poz. 838, z
2001 .

4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89,
poz. 415, z późniejszymi zmianami).
5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133)
6.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
maja 1990 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji
powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. Nr 33, poz. 195)
7.PN-N-02207:1986 Geodezja. Terminologia
8.PN-N-02251:1987 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia
9.PN-N-02260:1987 Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia.
10.PN-N-99310:1977
Geodezja.
Pomiary
realizacyjne.
Nazwy
i
określenia
11 PN-N-99252:1991 Dalmierze elektroniczne. Terminologia.
12.Instrukcje technicznego byłego Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii lub Głównego
Geodety Kraju:
a)0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych
b)0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
c) G-1 Geodezyjna osnowa pozioma
d)G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna
e)G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji
f) G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe
g)G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu
h)K-1 Mapa zasadnicza - 1979r. (tylko do aktualizacji istniejącej mapy zasadniczej
wykonanej wg tych przepisów)
i)K-1 System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995r. (tylko do aktualizacji
istniejącej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisów)
j) K-1 Mapa zasadnicza - 1998r
k) G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów
I) G-1.5 Szczegółowa osnowa pozioma, projektowanie, pomiar i opracowanie wyników.
m) G-3.1 Osnowy realizacyjne
n) G-3.2 Pomiary realizacyjne
o) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.

