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1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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 realizacji
zadania pn. „Budowa ulicy Stęszewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów 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.01.01.01
D.01.02.01
D.01.02.02
D.01.02.04
D.02.01.01
D.02.03.01
D.04.01.01
D.04.04.02
D.04.05.01
D.05.03.23
D.06.01.01a
D.07.01.01
D.07.02.01
D.07.02.01
D.08.01.01
D.08.05.06

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
Usunięcie drzew lub krzewów
Zdjęcie ziemi urodzajnej (humusu i darniny)
Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów
Wykonanie wykopów w gruntach I-V kategorii
Wykonanie nasypów
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Umocnienie skarp, rowów i ścieków
Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe
Ogrodzenia przy posesjach przydrożnych
Krawężniki betonowe
Ściek z brukowej kostki betonowej

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
(drogę) albo jego część stanowiąca 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
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.

Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku mostów łukowych
z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego
zakończeniu.
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1.4.6.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inspektorem, Wykonawcą i projektantem.

1.4.7.

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.8.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.9.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielącymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.
1.4.11. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.
1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.
1.4.13.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14.

Książka Obmiarów - akceptowany przez Inspektora 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.

1.4.15.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości wyrobów
budowlanych oraz Robót.

1.4.16.

Wyroby budowlane - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.17.

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu
i czynników atmosferycznych.
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu
istniejącej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może
zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami działania mrozu.
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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.
1.4.18.

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.19.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.

1.4.20.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.21.

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robót budowlanych.

1.4.22.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi 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.

1.4.23.

Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.24.

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.25.

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.26.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.28.

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego
połączenia.

1.4.29.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.

1.4.30.

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.31.

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykład droga, kolej, rurociąg itp.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.

1.4.32.

1.4.33.

Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych
form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.

1.4.34.

Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.35.

Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.
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1.4.36.

Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość
konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.37.

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.

1.4.38.

Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.

1.4.39.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.40.

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz
ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.41.

Inspektor – osoba wymieniana w danych kontraktowych (wyznaczana przez Zamawiającego, o której
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca) odpowiadająca za nadzorowanie robót i administrowanie
kontraktem. Prawa i obowiązki Inspektora ustala Zamawiający.

1.4.42.

Drzewo - to wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie głównym (pniu) i pędach bocznych (gałęziach)
tworzących koronę

1.4.43.

Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego
rodzaju sortymenty

1.4.44.

Krzew - roślina wieloletnia o zdrewniałej łodydze, czasem także korzeniach, przekraczająca 0,5 metra
wysokości. Krzewy mają pęd główny krótki, z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy
boczne. w przeciwieństwie do drzew u krzewów brak osi głównej, która u drzew przechodzi przez
system pędowy.

1.4.45.

Podrost – faza rozwoju drzewostanu następująca po nalocie obejmująca młode pokolenie gatunków
drzew pochodzących często z samosiewu. Drzewa w podroście osiągnęły wysokość co najmniej 0,5m,

1.4.46.

Zagajnik - potoczna nazwa młodego lasu lub młodnika, także określająca niewielki las, rzadziej
zarośla.

1.4.47.

Dokumentacja powykonawcza (projekt powykonawczy) – jest to opracowanie projektowe
wykonywane na podstawie projektu wykonawczego stanowiące jego aktualizację i zawierające opis
stanu jaki powstał po zrealizowaniu zadania.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie ustalonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz
reperów, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
(A) Dokumentacja Projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inspektora po przyznaniu kontraktu projekt budowlany i wykonawczy na Roboty objęte
Kontraktem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie
Zamawiającego i składa się z następujących projektów:
„Budowa ulicy Stęszewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko”.
Wykonawca we własnym zakresie opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu. Jeżeli w trakcie
wykonywania Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je
Inspektorowi do zatwierdzenia.
Wykonawca we własnym zakresie opracuje:
Programy zapewnienia jakości (PZJ)
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Projekty szczegółowej organizacji ruchu na czas robót
Projekty organizacji ruchu wynikające z etapowania Robót i przekazywania poszczególnych odcinków
do eksploatacji,
Projekty organizacji budowy, harmonogramy robót
Projekt objazdów i dojazdów tymczasowych
Projekty technologii robót ziemnych i transportu ziemi i materiałów budowlanych
Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopów przy prowadzeniu robót ziemnych w gruntach
nawodnionych (np. przy użyciu igłofiltrów, ścianek szczelnych, drenaży). Musi on zapewnić
bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych Robót. Zakres robót należy dostosować do
rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót.
Projekt
transportu
dowozu
materiałów
budowlanych
na
budowę
uzgodniony
z Zarządcami dróg
Inwentaryzacja stanu technicznego dróg po których odbywać się będzie transport materiałów
budowlanych
Powykonawczą ewidencja dróg
Plan działań ratowniczych
Receptury laboratoryjne warstw konstrukcji jezdni
Projekty odcinków tymczasowych jezdni, chodników i innych obiektów z nimi związanych,
wynikających z projektów organizacji ruchu na czas robót oraz projekty przełożenia urządzeń obcych
kolidujących z tymi odcinkami
Projekty umocnienia wykopów
Projekty tymczasowych likwidacji kolizji sieci zewnętrznych uzbrojenia wynikających z etapowania
robót
Projekty robocze odwodnienia robót
Dokumentacje fundamentów i konstrukcji wsporczych znaków drogowych pionowych
Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu po zmianach wprowadzonych na etapie budowy wraz z
uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień.
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. 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 właściwego
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Projekt odtworzenia lub wznowienia punktów geodezyjnej osnowy szczegółowej i podstawowej w
uzgodnieniu z właściwym Starostą.
Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawą o odpadach i złożenie ich do właściwego organu
Inne projekty i opracowania wynikające z dokonanych uzgodnień, wymagań zawartych w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych lub z polecenia Inżyniera.
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Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 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, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby budowlane będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy wyrobów budowlanych i elementów budowli
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy wyroby budowlane lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST to takie
wyroby budowlane zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
Uwzględniając postanowienia ustawy Prawo zamówień publicznych zapisane w art. 30 ust.4 i 5 dopuszcza się
rozwiązania równoważne zapisane w projektach budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacjach technicznych
jeżeli spełniają zapisane niżej warunki:
- stanowią nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego i są dopuszczalne postanowieniami
art.36 a ust. 5 ustawy Prawo budowlane
- zostały uzgodnione prze Projektanta według postanowień art.20 ust.1 ustawy Prawo budowlane,
- Wykonawca wykazał, że spełniają one wymagania określone projektach budowlanych i wykonawczych oraz
w specyfikacjach technicznych,
- koszt będzie nie wyższy od rozwiązań opisanych w projektach i specyfikacjach
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie,
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Powyższe
zobowiązanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. „zimowego utrzymania”, polegającego na
zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżenia 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 zależności od potrzeb i postępu robót projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien być na bieżąco
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana zaktualizowanego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego
zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające w tym: zapory, światła ostrzegawcze, ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
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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.
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren
budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę
Kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca zapewnić należyte:
a) Zabezpieczenie drzew przed wpływem 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.
c)
Odpowiednią ochronę przed erozją wodną gruntów poprzez formowanie kątów pochylenia skarp zgodnych
z projektem, a w miejscach najbardziej podatnych na erozję stosować grunty odporne na spłukiwanie. Skarpy
o wysokości ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinny być zabezpieczone poprzez naniesienie środka
antyerozyjnego (osad ściekowy ze ściółką, strużynami lub sieczką), a po ostatecznym uformowaniu – trwałe
ustabilizowanie przez humusowanie i zadarnianie.
d)
Możliwie daleką lokalizację zapleczy budowlanych i składów wyrobów budowlanych od zabudowy
mieszkaniowej, w zagłębieniach terenu co minimalizuje negatywne oddziaływanie na krajobraz,
rozprzestrzenianie 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)
Organizowanie prac budowlanych w ten sposób, aby ograniczyć przelewanie paliw i lepiszczy w miejscu
budowy – co w razie awarii może spowodować zanieczyszczenie gruntu.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 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 przed:
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.

15

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.00.00.00

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.
Wyroby budowlane i 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. Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia
Wyroby budowlane, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Z materiałami odpadowymi należy postępować zgodnie z Ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity
DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).
Wyroby budowlane i 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 wyrobów budowlanych i materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi,
kable itp. oraz uzyska od Starosty Powiatowego (ośrodka dokumentacji geodezyjnej) potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji oraz o instalacjach podziemnych
wykonanych po dacie sporządzenia mapy sytuacyjno wysokościowej zawartej w projekcie, a przed rozpoczęciem
wykopów. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót,
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. Powiadomienie powinno nastąpić
z minimum 1-miesięcznym wyprzedzeniem w celu odpowiednio wczesnego powiadomienia odbiorców.
Termin powiadomienia gestorów sieci powinien być zgodny z wydanymi warunkami technicznymi, przy czym nie
krótszy niż 1 miesiąc przed przystąpieniem do robót.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora
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 w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Inspektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani
Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
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Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy
transporcie wyrobów budowlanych 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. Inspektor może polecić, aby
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora.
Uznaje się, wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego
istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odległości,
wykorzystywanych do ciężkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgłosi ten fakt do władz
samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób nie budzący
wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu który dokumentują.
Wykonawca będzie mógł transportować wyroby budowlane 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.
1.5.10. 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.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy na drogach otwartych dla ruchu publicznego będą mieć na sobie kamizelki
z elementami odblaskowymi.
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 wyroby budowlane i urządzenia używane do
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. 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 powinien rozpocząć
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inspektora, Zamawiającego ma prawo do wykonania Robót
utrzymaniowych własnymi siłami lub zlecenie tego innej jednostce – z późniejszym przeniesieniem kosztów na
Wykonawcę.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają wyroby
budowlane, 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.
Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie
odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przed datą
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, że
zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się
do norm wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach.
Wykonawca robót budowlanych powinien uwzględnić, że w trakcie realizacji inwestycji w zakresie wykonania
i odbioru robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji, będą obowiązywały przepisy, normy oraz wytyczne
(w tym wymagania techniczne w zakresie warstw asfaltowych nawierzchni WT-2) aktualne na dzień złożenia oferty
o udzielenie zamówienia publicznego.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu
z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy
zwiększyć cenę kontraktową.
1.5.15. Czasowe zajęcia terenu poza liniami rozgraniczającymi
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów robót poza liniami
rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, rekompensatę za utratę zbiorów
występujących na terenie czasowego zajęcia, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz
doprowadzenia do stanu pierwotnego.
1.5.16. Zaplecze Wykonawcy
Organizację i wszystkie koszty związane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie podlegają one odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

2. Wyroby budowlane (materiały)
2.1. Źródła uzyskania wyrobów budowlanych
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobów budowlanych
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła
wytwarzania, zamawiania wyrobów budowlanych lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.
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Zatwierdzenie partii (części) wyrobów budowlanych z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
wyroby budowlane z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że wyroby budowlane uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.
2.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881) wyrób
budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
a) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo
z europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oznaczoną przez Komisje Europejską za zgodną
z wymaganiami podstawowymi, albo
b) 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
c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzeżeniem, że nie podlega on obowiązkowi oznakowania CE
Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza się wyroby budowlane wykonane według
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których
producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.
2.1.2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszyć między innymi następujące informacje:
a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie budowlanym,
c) dane umożliwiające identyfikację cech i deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego,
jeżeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.
2.1.3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198 poz. 2041) dla wyrobu
budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany dołączyć informację zawierającą:
a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany,
b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę
według specyfikacji technicznej,
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z którą potwierdzono zgodność
wyrobu budowlanego,
d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności,
e) inne dane jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny
zgodności wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają wymagań zapisanych w pkt. 2.1. będą odrzucone.
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 wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane
z dostarczeniem materiałów i wyrobów budowlanych do Robót.
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy
i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim
urzędem publicznym.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub
wskazań Inspektora.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.
2.3.Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych
Wytwórnie wyrobów budowlanych mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki wyrobów budowlanych mogą
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej
partii wyrobów budowlanych pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące
warunki:
a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta wyrobów budowlanych
w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja
wyrobów budowlanych przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach
2.4. Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom
Wyroby budowlane (materiały) nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu
budowy i złożone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie
tych wyrobów budowlanych do innych robót, dla których zostały zakupione, to koszt tych wyrobów budowlanych
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. w każdym takim przypadku należy
spełnić wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane (materiały), do czasu gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę
i zaakceptowanych przez Inspektora.
Wyroby budowlane (materiały) uzyskane z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego z odwiezieniem na bazę
RDW bądź po decyzji Zamawiającego / Inspektora podlegają wywiezieniu i utylizacji przez Wykonawcę.
Wyżej wymienione wyroby budowlane stanowiące własność Zamawiającego winny być Jemu dostarczone za
protokołem w obecności Inspektora.
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
2.6. Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych
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Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
wyrobu budowlanego (materiału) w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego wyrobu budowlanego, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie
to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
wyrobu budowlanego nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

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; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną
przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. Transport
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie wyrobów
budowlanych (sprzętu) na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych wyrobów budowlanych.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez
Wykonawcę po dopuszczeniu przez Inspektora ale wyłącznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje
wszystkie inne koszty używania przez siebie pojazdów o nacisku na oś większym od dopuszczalnego.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem (warunkami umowy), oraz za jakość
zastosowanych wyrobów budowlanych i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora.

21

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.00.00.00

Projekt organizacji robót winien zawierać harmonogram robót.
Projekt i harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. w razie opóźnień robót większych od 20 dni
harmonogram wymaga aktualizacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piśmie przez Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyrobów budowlanych i elementów Robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań wyrobów budowlanych i Robót, rozrzuty normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach wyrobów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu zapewnienia
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
-

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
sposób zapewnienia bhp,
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
Robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków
i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

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 wyrobów
budowlanych, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
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sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobów budowlanych, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,
sposób postępowania z wyrobami budowlanymi 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 wyrobów budowlanych. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów budowlanych oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania wyrobów budowlanych 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 ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury
badań.
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor
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 natychmiast wstrzyma użycie do Robót
badanych wyrobów budowlanych i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych wyrobów budowlanych.
Wykonawca ma obowiązek przedkładania Inspektorowi sporządzonych przez siebie recept do zatwierdzenia.
Recepty powinny być dostarczane wraz z próbkami wyrobów budowlanych w ilościach wystarczających do
wykonania niezbędnych badań kontrolnych przez laboratorium Zamawiającego.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań wyrobów budowlanych i materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do
badań.
Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych wyrobów budowlanych, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane wyroby budowlane 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.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
6.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.
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 kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek
i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać
zgodność wyrobów budowlanych, materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie:
- przedłożonych certyfikatów, aprobat technicznych i deklaracji zgodności,
- wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę,
- wyników badań laboratorium Zamawiającego.
Inspektor ma obowiązek pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt jeżeli są one zapisane w umowie z Zamawiającym. Zamawiający może wykonywać badania i pomiary
wyrobów budowlanych lub zlecić ich wykonanie niezależnemu laboratorium. Odbiór poszczególnych asortymentów
robót odbywać się będzie na podstawie wyników badań wykonanych przez laboratorium reprezentujące Inspektora.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
badaniach Zamawiającego lub własnych przy ocenie zgodności wyrobów budowlanych i Robót z Dokumentacją
Projektową i ST. w takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor może dopuścić do użycia:
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 Polskiej Normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie
z uzyskaną
aprobata techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną, a
producent załączył odpowiednią informację o wyrobie
b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent
załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej
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3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla którego producent wydał specjalne oświadczenie
o zgodności wyrobu z tą dokumentacją 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.
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.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego odbioru ostatecznego.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
-

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora 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,
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 wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi do
ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
Dopuszcza się, za zgodą Inspektora, możliwość przeniesienie zapisów, które ze względu na dużą objętość nie
mogą znaleźć miejsca w dzienniku budowy do innych dokumentów budowy (dot. np. wyników badań
laboratoryjnych, danych dotyczących jakości materiału, zgodności warunków geotechnicznych itd.).
(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 Przedmiarze Robót
i wpisuje do Książki Obmiarów .
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, informacje o oznakowanych wyrobach budowlanych, orzeczenia o jakości wyrobów
budowlanych, 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.
Kopie tych dokumentów z potwierdzeniem ich zgodności z oryginałem Wykonawca przekazuje Inspektorowi
niezwłocznie po ich sporządzeniu lub otrzymaniu.
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów .
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.
7.2. Zasady określania ilości Robót i wyrobów budowlanych
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii
osiowej. Wiążące są wymiary górnej płaszczyzny warstwy.
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 (T) lub kilogramach (kg) 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.
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.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Książki Obmiarów. w razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Odbiór robót
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót,
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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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.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
Inspektor może zażądać odkrycia robót zakrytych, jeśli nie zostały zgłoszone do odbioru lub odmówić płatności za
te roboty.
8.2. 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.
8.3. Odbiór ostateczny 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.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora
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 wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, 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 Kontraktowych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji Kontraktu (oryginały + 1 kopia).
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne (oryginały).
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały + 1 kopia).
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5. .Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ (oryginały + 1
kopia).
6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobów dołączone do opakowań
i dokumentów
handlowych oraz deklaracje zgodności wszystkich wbudowanych wyrobów z zapisami Wykonawcy o miejscu
ich wbudowania.
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ (oryginały).
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
(oryginały + 1 kopia).
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu (oryginały + 1 kopia).
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze).
11. Wykonawca ma obowiązek dokumentację powykonawczą przygotować także w wersji elektronicznej
i przekazać ją Zamawiającemu.
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.
8.4. 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 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej w ST nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

9. Podstawa płatności
9.1 Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla
danej pozycji Przedmiaru Robót.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Przedmiarowej 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 bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
- Wartość zużytych wyrobów budowlanych i materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy.
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Koszt uzyskania uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych.

29

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.00.00.00

W kosztach pośrednich Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty, o których mowa w poz. 9.3 ÷ 9.14
niniejszej ST.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za
wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.
W STWiORB D.00.00.00 Wykonawca uwzględni również regulację wysokościową włazów istniejących sieci
(KS, KD, wody, gazu) do projektowanej niwelety.
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 bez ograniczeń wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione
w kosztorysie.
9.3 Opracowanie i dostarczenie Rysunków przez Wykonawcę obejmuje bez ograniczeń:
(a) przygotowanie Rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach,
wytycznych, kodeksach i przepisach;
(b) uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i Inspektora;
(c) powielanie Rysunków w ilości jak określono;
(d) dostarczenie Rysunków Inspektorowi oraz odpowiednim władzom zgodnie z obowiązującymi zasadami;
9.4 Podporządkowanie się wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczeń:
(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń odpowiednich władz, użytkowników, właścicieli i innych
osób prawnych i fizycznych;
(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejących dróg publicznych,
z których korzystać będą pojazdy Wykonawcy transportujące wyroby budowlane (materiały): przed
przystąpieniem do robót i po zakończeniu robót ;
(c) przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich władz i po
zgodzie i aprobacie Inspektora;
(d) uzgodnienie z poszczególnymi administratorami dróg zasad korzystania z dróg, szczególnie w przypadku
występowania na drogach ograniczeń w ruchu;
(e) wykonanie wszelkich zabiegów utrzymaniowych, remontów, wzmocnień, przebudów istniejących dróg, jeżeli
taka potrzeba wynikać będzie z uzgodnień z administratorami dróg.
9.5 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczeń:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnień wynikających z postępu Robót.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu;
(c) Opłaty/dzierżawy terenu;
(d) Przygotowanie terenu;
(e) Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań
i drenażu;
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych;
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.
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Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania z transportem na składowisko Wykonawcy i kosztem
składowania,
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.6 Utrzymanie dróg publicznych w czystości obejmuje bez ograniczeń:
(a) budowa i utrzymanie urządzeń do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono Inspektorem;
(b) usunięcie urządzeń do mycia opon po zakończeniu Robót;
(c) usunięcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiałów na składowisko Wykonawcy poza Plac
Budowy;
(d) przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;
(e) utrzymanie czystości dróg publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym
w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez Inspektora;
(f) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów.
9.7 Zapewnienie dostępu do dróg, posesji i pól obejmuje bez ograniczeń:
(a) uzgodnienie z właścicielem zakresu zapewnienia dostępu i zatwierdzenie przez Inspektora
przed przystąpieniem do robót,
(b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu,
(c) tymczasowe przełożenie urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich (jeżeli to
konieczne),
(d) roboty pomocnicze związane z budową lub utrzymaniem dostępu,
(e) budowa lub/i utrzymanie dostępów (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,
(f) usunięcie dostępów oraz tymczasowych urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji
inżynierskich (jeżeli to konieczne),
(g) przywrócenie lub przełożenie do ostatecznej lokalizacji urządzeń obcych lub konstrukcji
inżynierskich (jeżeli jest to wymagane),
(h) usunięcie wszelkich rozbiórkowych materiałów i sprzętu na składowisko Wykonawcy
poza Placem Budowy,
(i) koszty podporządkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisów.
9.8 Tablice informacyjne na czas budowy obejmują bez ograniczeń:
(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inspektora;
(b) wytworzenie, załadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce
wskazane przez Inspektora;
(c) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robót objętych Kontraktem;
(d) rozebranie i usunięcie tablic informacyjnych na składowisko Wykonawcy poza Plac Budowy zgodnie
z instrukcją Inspektora.
9.9 Koszty związane z zabezpieczeniem budowy obejmują bez ograniczeń:
(a) koszty podporządkowania się wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej ST;
(b) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów.
9.10 Tymczasowe zajęcie gruntów obejmuje bez ograniczeń:
(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz rekompensat spowodowanych czasowym
zajęciem gruntu dla jego właścicieli;
(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunków Klauzuli 1.5.16 D.00.00.00 „Warunki Ogólne”.
9.11 Gwarancje i ubezpieczenia obejmują bez ograniczeń:
(a) koszty uzyskania, obsługi i przedłożenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczeń.
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9.12 Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczeń
(a) koszty uzyskania obsługi i przedłożenia wszelkich ubezpieczeń.
9.13 Koszty związane z Zapleczem Wykonawcy obejmują bez ograniczeń:
(a) koszty niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych
potrzebnych do realizacji robót
(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujące wszystkie koszty eksploatacyjne
(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujące usunięcie wszystkich instalacji, urządzeń, biur, placów
składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione we wskaźniku kosztów pośrednich i tym samym w cenie kontraktowej.
9.14. Roboty nieprzewidziane
Roboty nieprzewidziane są to roboty, które nie można było przewidzieć na etapie projektowania
oraz takie, które wyniknęły w trakcie realizacji robót.
W cenie ofertowej należy uwzględnić rezerwę na roboty nieprzewidziane stanowiącą uzgodniony
z Zamawiającym procent wartości robót podstawowych.
Cena ofertowa stanowi sumę wartości robót podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane.
Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane nastąpi po zakończeniu zadania, na podstawie Protokołu
Konieczności sporządzonego przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiającego. Protokół Konieczności winien być zatwierdzony przed wykonaniem robót i sporządzony
w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie kalkulacji w przypadku robót, na które
nie ma cen jednostkowych. Roboty te będą wycenione w oparciu o wykaz stawek i narzutów załączony do oferty.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe roboty z rezerwy na roboty
nieprzewidziane.
W przypadku, gdy nie wystąpiły roboty nieprzewidziane - Wykonawca i Inspektor Nadzoru sporządzą Protokół
Konieczności o braku tych robót, a Cenę Umowną umniejszy o wartość rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. Przepisy związane
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).
3.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 8 z 1994r., poz. 38).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie rodzaju i zakresu
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(Dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 z 1989r., poz. 163
z późniejszymi zmianami).
6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.)
7. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst jednolity DZ.U. nr 129 poz.902 z 2006 r.
z późniejszymi zmianami).
8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat i kryteriów
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679
z późniejszymi zmianami).
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).
10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).
11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164 poz.1163 z
późniejszymi zmianami)
12. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393.
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13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz. U. Nr 177 – poz. 1729.
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r Nr 120
poz.1126)
16. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908, tekst
jednolity).
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ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY
I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH ORAZ
SPORZĄDZENIE
INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ DROGI
CPV : Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.01.01.01

1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych
z odtworzeniem przebiegu trasy drogi i jej punktów wysokościowych wraz z obiektami w ramach realizacji
zadania pn. „Budowa ulicy Stęszewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie przebiegu trasy projektowanego odcinka drogi
powiatowej oraz pozostałych dróg oraz obiektów inżynierskich objętych opracowaniem.
Zakres robót pomiarowych obejmuje:
- założenie sytuacyjnej i wysokościowej osnowy realizacyjnej
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, i ich ochrona oraz oznakowanie w sposób ułatwiający ich
lokalizację i ewentualne odtworzenie
- wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych osi trasy głównej i pozostałych dróg oraz
innych obiektów towarzyszących objętych tym zadaniem/opracowaniem
- wyznaczenie granic pasa drogowego
- zastabilizowanie granic pasa drogowego betonowymi punktami granicznymi z krzyżem na górnej poziomej
ściance,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami wg potrzeb
- oznaczenie pikietażu w sposób trwały oraz odtwarzanie uszkodzonych punktów pikietażu roboczego na
bieżąco do końca okresu realizacji robót
- okazanie granic właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego,
- wyznaczenie i uzgodnienie z właścicielami nieruchomości zjazdów do przyległych nieruchomości,
- odtworzenie lub wznowienie punktów istniejącej osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej poza
granicami robót ziemnych.
- geodezyjne wznowienie punktów granicznych pasa drogowego,
- oznakowanie pasa drogowego słupkami PD wraz z opracowaniem mapy z zaznaczeniem kilometraża
znaków „PD” oraz zestawienie z wykonanej stabilizacji w wersji elektronicznej (pliki dxf i txt)
- opracowanie operatu technicznego dla pasa drogowego.
- koszty ewentualnego odtworzenia lub wznowienia istniejącej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku
działań Wykonawcy.
1.4. Określenia podstawowe
Punkty główne trasy -Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.
Pozostałe określenia podstawowe - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M.00.00.00.
„Wymagania ogólne” pkt. 2.
2.1. Rodzaje materiałów
Do oznaczenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane, pręty stalowe lub rury metalowe o
długości ok.0,50m, do oznaczenia pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane długości około 0,30m,
a do utrwalania punktów w istniejącej nawierzchni należy stosować bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości
0,04 - 0,05m.
“Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny.
Do utrwalenia punktów osnowy geodezyjnej należy stosować materiały zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. (pkt.10.2) oraz fakultatywnie z instrukcjami
technicznymi G1 i G-2.
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Do stabilizacji oznaczenia roboczego pikietażu trasy, poza granicą pasa robót stosować pale drewniane z
tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnić z Inżynierem.
Do oznaczenia granic pasa drogowego należy stosować betonowe punkty graniczne z krzyżem na górnej
poziomej ściance (zgodnych z załączonym rysunkiem nr 2) oraz żelbetowych „świadków” punktu granicznego
zgodnych z załączonym rysunkiem 1).
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.1. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:
• Total Station
• teodolity, tachimetry,
• odbiorniki GNSS
• niwelatory,
• dalmierze,
• tyczki,
• łaty,
• lustra pomiarowe
• ruletki
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.
4.1. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
5. Wykonanie Robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z przepisami wymienionymi w pkt. 10 oraz Instrukcjami
GUGiK
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające współrzędne
punktów głównych trasy.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego oraz pobrane z właściwego Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbędne do prawidłowej realizacji robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Odtworzenie lub wznowienie znaków geodezyjnych należy
prowadzić w uzgodnieniu z Geodetami powiatowymi.
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z
rzeczywistymi rzędnymi terenu.
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inżyniera.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych
oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie
trwania robót.
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków
Wykonawcy.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi do prace do właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, a następnie pobierze dane dotyczące osnowy geodezyjnej oraz granic
nieruchomości objętych inwestycją. Wykonawca uzgodni z właściwym Geodetą Powiatowym sposób
odtworzenia lub wznowienia, po zakończeniu inwestycji, zniszczonej bądź uszkodzonej osnowy geodezyjnej
podlegającej ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych robót. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. W oparciu o materiały przekazane przez
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Zamawiającego oraz pobrane z PODGiK Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.
5.2 Wyznaczenie punktów głównych osi trasy drogowej i punktów wysokościowych
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały , przy użyciu
palików drewnianych. W zależności od charakterystyki terenu odległość pomiędzy punktami pośrednimi na
odcinkach prostych w terenie płaskim nie może przekraczać 500m, natomiast w terenie falistym powinna być
odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej a
także przy każdym obiekcie inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy
drogowej nie powinna przekraczać 300m.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonywaniem trasy drogowej i obiektów
towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach
wzdłuż trasy drogowej. W przypadku braku takich punktów repery robocze należy założyć przy użyciu słupków
betonowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie i sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był
mniejszy od 10mm/km stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery robocze powinny mieć dodatkowe oznaczenie określające nazwę repera i jego rzędną.
Do obowiązków Wykonawcy należy również utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Robót, w
okresie gwarancji i rękojmi. Osnowę realizacyjną należy aktualizować nie rzadziej niż:
a) w trakcie trwania Robót – co miesiąc oraz w przypadku każdego naruszenia któregokolwiek punktu
osnowy poziomej lub pionowej, za naruszenie osnowy uznaje się również uzasadnioną obawę Wykonawcy
lub Inżyniera, że takie naruszenie nastąpiło,
b) w okresie gwarancji – według wskazań Inżyniera, lecz nie rzadziej niż co 3 miesiące,
c) w okresie rękojmi – według wskazań Inżyniera.
Jakiekolwiek uzupełnienie punktów osnowy realizacyjnej (poziomej i pionowej) lub konieczność częstszej
aktualizacji osnowy, niż w okresach granicznych podanych w niniejszej STWiORB nie może powodować
roszczeń Wykonawcy o dodatkową zapłatę.
5.3. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy drogowej należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową, przy wykorzystaniu
państwowej sieci osnowy geodezyjnej (również ASG)
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może
być większe niż 3cm dla drogi ekspresowej oraz 5cm dla pozostałych dróg objętych opracowaniem. Rzędne
niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety
określonych w Dokumentacji Projektowej.
5.4. Wyznaczenie przekroi poprzecznych
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni
terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających
uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.
Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
należy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr.
Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 5mm w stosunku do rzędnych niwelety
określonych w Dokumentacji Projektowej.
Na odcinkach, na których występują łuki pionowe odległości pomiędzy krzywymi powinny być wyznaczone na
tyle gęsto, aby odległość pozioma pomiędzy styczną z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nie
przekraczała założonej tolerancji pomiarowej, to jest 5 mm.
Dla sprawdzenia prawidłowości pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujące pochylenie
skarp. Skarpowniki należy ustawiać w odległościach uzgodnionych z Inżynierem.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów, wykopów i konstrukcji
nawierzchni o kształcie zgodnym z Dokumentacją Projektową.
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych (do pomiarów kontrolnych)
Na etapie odtworzenia trasy, należy wyznaczyć i zastabilizować w terenie (na czas prowadzenia robót) punkty
przekrojów poprzecznych, co 20 m w celu dokonywania pomiarów rzędnych (w przekroju poprzecznym jezdni)
na etapie n/w robót tj.:
− pomiar stanu istniejącego nawierzchni,
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− pomiar stanu po frezowaniu warstw bitumicznych,
− pomiar rzędnych koryta pod nową konstrukcję nawierzchni,
− pomiar rzędnych po wykonaniu każdej nowej warstwy nawierzchni,
− inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Ilość punktów w przekroju poprzecznym określa Inżynier.
5.6. Wyznaczanie obiektu mostowego
Roboty polegają na:
− wyznaczeniu osi podłużnej,
− wyznaczeniu osi wszystkich podpór,
− wyznaczeniu osi pali,
− wyznaczeniu wszystkich punktów niezbędnych do odtworzenia obrysu fundamentów i korpusów podpór,
− wyznaczeniu osi łożysk,
− wyznaczeniu osi ustroju nośnego z wyposażeniem .
Dokładność wyznaczenia osi podłużnej i osi podpór ±1 cm
Dokładność wyznaczenia osi łożysk ±0,2 cm
Dokładność wyznaczenia rzędnych do ±0,5 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji
projektowej.
5.7. Wznowienie bądź odtworzenie osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej
Wznowienie bądź odtworzenie osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej może być wykonane tylko przez
uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Projekt osnowy należy uzgodnić z właściwym Geodetą
Powiatowym. Prace należy prowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z Geodetą Powiatowym, a termin wykonania
prac uzgodnić z Inżynierem i Geodetą Powiatowym. Odtworzona lub wznowiona osnowa winna być dwufunkcyjna
tj. punkty osnowy poziomej winny też posiadać rzędne wysokościowe.
5.8. Wyznaczenie granic pasa drogowego
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej uwzględni geodezyjne wyznaczenie granic pasa drogowego. Do
stabilizacji granic pasa drogowego należy użyć tzw. „świadków” punktów granicznych z napisem „PAS
DROGOWY” oraz betonowych punktów granicznych z cechą. Utrwaleniu podlegają wszystkie punkty
załamania granic pasa drogowego oraz dodatkowo punkty na odcinkach prostych co 200m. Dodatkowo należy
zastabilizować punkty na odcinkach prostych w miejscach, gdzie występuje brak widoczności z uwagi na łuki
pionowe lub poziome.
Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę z zaznaczeniem kilometraża znaków „PD” i betonowych
punktów granicznych oraz zestawienie z wykonanej stabilizacji w wersji elektronicznej.
Materiały dla Zamawiającego
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację związaną z wznowieniem i oznaczeniem granic pasa
drogowego w formie operatu wykonanego przez geodetę uprawnionego zawierającego:
─
kopie protokołów okazania znaków granicznych pasa właścicielom działek przyległych do pasa
drogowego,
─
kopie szkiców geodezyjnych do protokołów,
─
wykaz wszystkich współrzędnych punktów granicznych z opisaniem rodzaju stabilizacji (wydruk oraz
plik.txt),
─
2 egzemplarze mapy sporządzonej na podkładach map zasadniczych:
granice pasa drogowego w kolorze czerwonym (pozostałe granice - kolor zielony),
numery działek przyległych do pasa drogowego,
numer i rodzaj stabilizacji punktu granicznego,
lokalizację słupków hektometrowych z opisem kilometraża
miary czołowe między punktami granicznymi
domiary od krawędzi drogi – trasy głównej bądź drogi dojazdowej
lokalizację znaków PD
legendę umieszczoną na pierwszej stronie mapy zawierającą- oprócz tytułu - skalę, nazwę
obrębu, schemat przeglądowy arkuszy map oraz rodzaj stabilizacji (symbole).
6. Kontrola jakości Robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.
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6.1. Wytyczenie osi trasy drogowej
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy
prowadzić według ogólnych zasad określonych w obowiązujących instrukcjach i wytycznych GUGiK, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych
Sprawdzenie wyznaczenia trasy drogi
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może
być większe niż 5cm.
Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety
określonych w Dokumentacji Projektowej.
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był
mniejszy od 10mm/km stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do punktów osnowy wysokościowej.
Sprawdzenie wyznaczenia obiektu inżynierskiego
Dokładność wyznaczenia osi podłużnej i osi podpór ±1 cm
Dokładność wyznaczenia osi łożysk ±0,2 cm
Dokładność wyznaczenia rzędnych do ±0,5 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji
projektowej.
7. Obmiar Robót
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową odtworzenia trasy jest km drogi.
8. Odbioru Robót
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.
8.1. Sposób odbioru robót
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przekłada Inżynierowi.
9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.1. Cena ryczałtowa obejmuje:
Cena ryczałtowa za wykonanie odtworzenia trasy i punktów wysokościowych na trasie głównej i drogach
dojazdowych wraz z wszelkimi obiektami ujętych w tym zadaniu obejmuje:
- składniki cenowe podane w STWiORB D.00.00.00 pkt.9.1,
- roboty przygotowawcze,
- założenie i utrzymanie realizacyjnej osnowy geodezyjnej,
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych
- wyznaczenie punktów roboczego pikietażu tras
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem, oznakowanie ułatwiające
odszukanie i ewentualne odtworzenie w okresie realizacji
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych (do pomiarów kontrolnych),
- inwentaryzacja robót zanikających i ulegających zakryciu,
- wznowienie lub odtworzenie istniejących punktów osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej poza
granicą pasa drogowego, obliczeniem współrzędnych i opracowaniem kameralnym osnowy geodezyjnej;
- odtworzenie granic pasa drogowego,
- wyznaczenie i uzgodnienie z właścicielami nieruchomości zjazdów do przyległych nieruchomości,
- koszty ewentualnego wznowienia lub odtworzenia istniejącej osnowy geodezyjnej zniszczonej w wyniku
działań Wykonawcy.
- wyznaczenie punktów granicznych pasa drogowego w terenie,
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trwałe zastabilizowanie w terenie punktów granicznych oraz znaków PD pasa drogowego
wykonanie mapy z położeniem znaków granicznych oraz znaków „PD” oraz opracowanie zestawienie z
wykonanej stabilizacji w wersji elektronicznej;
koszty ośrodków geodezyjnych wynikających z obowiązujących przepisów.
wykonanie operatu technicznego dla pasa drogowego.

10. Przepisy związane
1. Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne. z dnia 17 maja 1989 r. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z
późniejszymi zmianami
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i
przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – Dz.U. 263,
poz. 1572 ze zm.
3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych – Dz. U. 352
4. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych - fakultatywnie
5. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1978 - fakultatywnie
6. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 - fakultatywnie
7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 - fakultatywnie
8. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 - fakultatywnie
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1.Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z usunięciem drzew lub krzewów oraz przesadzeniem drzew w ramach realizacji zadania pn.
„Budowa ulicy Stęszewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z usunięciem
i przesadzeniem drzew i obejmują:
• mechaniczne ścinanie drzew o średnicach zgodnych z projektem wycinki z karczowaniem pnia
i wywozem,
• karczowanie krzewów i poszycia z wywozem.
Lokalizację drzew przeznaczonych do wycinki określono na planie zagospodarowania terenu.
Uwaga:
- Wykonawca zobowiązany jest wykonać szcunek brakarski we własnym zakresie,
- Odszkodowania za wycinkę drzew ponosi Zamawiający.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Drzewo - to wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie głównym (pniu) i pędach bocznych (gałęziach)
tworzących koronę.
1.4.2. Drewno – surowiec drzewny otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego
rodzaju sortymenty.
1.4.3. Krzew - roślina wieloletnia o zdrewniałej łodydze, czasem także korzeniach, przekraczająca 0,5 metra
wysokości. Krzewy mają pęd główny krótki, z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne.
w przeciwieństwie do drzew u krzewów brak osi głównej, która u drzew przechodzi przez system pędowy.
1.4.4. Podrost – faza rozwoju drzewostanu następująca po nalocie, obejmująca młode pokolenie drzew
pochodzących często z samosiewu. Drzewa w podroście osiągnęły wysokość co najmniej 0,5m.
1.4.5. Zagajnik - młody las lub młodnik, także niewielki las, lub gęste i rozległe zarośla drzew i podrostu.
1.4.6. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M.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 Inspektora.
Przy wykonywaniu wycinki drzew należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. Wyroby budowlane (materiały)
Materiały do zabezpieczenia drzew na okres prowadzonych prac
- Deski 200x25 mm
- Maty słomiane
- Juta lub agrowłókniny ogrodnicze do zabezpieczania odkrytych systemów korzeniowych
- Drut stalowy 4-6 mm lub taśma
- Środki grzybobójcze
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3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzewów
•
•
•
•

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować:
piły mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew

3.3. Sprzęt do przesadzania drzew i krzewów
•
•

Do wykonywania robót związanych z przesadzeniem drzew należy stosować:
- sprzęt do ręcznego wykopywania bryły korzeniowej,
- specjalne maszyny przeznaczone do przesadzania drzew i krzewów.

3.4. Roboty związane z wycięciem drzewa oraz pocięciem drewna na kloce, należy wykonać łańcuchową piłą
spalinową lub inną do tego typu prac. Powyższy sprzęt musi być sprawny technicznie.
3.5. Roboty ziemne związane z odkopaniem korzeni wyciętego drzewa oraz z zasypaniem dołu po
wyciągniętym pniu, można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego,
zaakceptowanego przez Inspektora.
3.6. Roboty związane z przewróceniem odciętego drzewa, odciągnięciem go oraz wyrwaniem odciętej części
pnia wraz z korzeniami, można wykonać dowolnym typem ciągnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego
przez Inspektora.

4. Transport
Pocięte drewno przewożone może być dowolnymi środkami transportu. Pocięte drewno ułożyć należy
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się
podczas transportu.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów
Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów,
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na skład Wykonawcy, zasypanie dołów oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzewów.
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinna być uzyskana przez Zamawiającego.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych
w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.
W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości
do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie
5.4.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób
zaakceptowany przez odpowiednie władze.
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5.3. Usunięcie drzew i krzewów
Pnie i korzenie drzew i krzewów znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za
wyjątkiem następujących przypadków:
a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu
znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią
terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu,
b) poniżej styku skarpy wykopu i terenu. w tym przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią
skarpy albo poniżej jej poziomu.
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach i korzeniach należy wypełnić gruntem
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D. 02.03.01 „Wykonanie
nasypów”.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się
w nich wody.
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako
materiał użytkowy (np. meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.
5.4 Przesadzenia zieleni
Drzewa liściaste młode - do 5 lat - sadzimy bez bryły korzeniowej,
Okazy dorosłe przesadzamy z bryłą korzeniową.
Drzewa iglaste i zimozielone zawsze przesadzamy z bryłą korzeniową.
5.4.1 Miejsce i technologia przesadzenia
Miejsce przesadzenia drzewa powinno być zbliżone pod względem nasłonecznienia, wilgotności oraz
kwasowości gleby do takiej, na której pierwotnie rosło drzewo. Przesadzać należy tylko w okresie od września
do końca listopada lub od czasu rozmarznięcia gruntu do końca kwietnia.
Przystępując do przesadzenia drzewa starszego niż 20 lat, należy w pierwszej kolejności zabezpieczamy
część nadziemną. Pnie i korony zabezpieczyć przed utratą wody. Owinąć je tkaniną jutową, którą można zdjąć
dopiero po przyjęciu się drzewa. Minimalny promień bryły korzeniowej powinien być równy dwukrotnemu
promieniowi pnia (mierzonego na wysokości pierśnicy). Następnie wykonujemy wykop. Dla drzew o płaskim
systemie korzeniowym - o głębokości 1/3 średnicy bryły (jodła, świerk). Dla drzew o głębokim systemie
korzeniowym - o głębokości 3/4 lub całej średnicy bryły.
Po określeniu promienia, bryłę korzeniową należy odkopać, pozostawiając jedynie kilka grubszych,
nieodciętych korzeni. Zewnętrzną ściankę rowu obłożyć folią i obsypać substratem torfowym.
Średnica i głębokość dołu muszą być takie, by bryła korzeniowa swobodnie się mieściła. Na dno należy
nasypać cienką warstwę żwiru, piasku lub ziemi. Drzewo podsypać substratem torfowym z domieszką
szczepionki mikorytycznej (przeciwgrzybowej) lub mieszanką substratu torfowego z korą, karmazynem
i nawozami mineralnymi.
Po przesadzeniu należy zadbać o odpowiednią stabilizację drzewa za pomocą zaimpregnowanych palików.
UWAGA:
1) Wykonawca winien uzgodnić z właścicielami poszczególnych nieruchomości miejsce przesadzenia drzew
wskazanych w DP.
2) Wykonawca winien uzgodnić z właścicielami poszczególnych nieruchomości sposób rekompensaty za
uszkodzenia zieleni, a ewentualne koszty wliczyć w cenę oferty.
5.5. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze wskazaniami Inspektora.
Jeżeli dopuszczono rozdrobnienie gałęzi za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania
powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być
usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma
obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich
przepisów.ijjnnn
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Zaleca się stosowanie technologii umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po
zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora,
w którym będzie możliwe dalsze spalanie.
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po
spaleniu, za zgodą Inspektora, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach.
Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą
gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po
spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których
odbywa się przepływ wód powierzchniowych.
5.6. Zakres wykonywanych robót
5.6.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciągającej, możliwie wysoko tak aby kontrolowany był
kierunek przewrócenia się odciętego drzewa.
5.6.2. Odcięcie drzewa przeznaczonego do usunięcia, za pomocą łańcuchowej piły do drewna. Odcięcie pnia
drzewa należy wykonać nisko przy ziemi z zachowaniem szczególnej uwagi.
5.6.3. Odciągnięcie przewróconego drzewa na linie odciągającej, na miejsce gdzie zostaną odcięte gałęzie oraz
odcięte drzewo pocięte będzie na kloce o wymiarach zapewniających dogodny załadunek i transport.
5.6.4. Załadunek i transport pociętego drewna - pocięte drewno załadowane zostanie na środki transportu,
którymi dysponuje Wykonawca. Drewno z wycinki stanowi własność Zamawiającego.
5.6.5. Usunięcie pozostałej części pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu ręcznym lub mechanicznym
odcięciu korzeni oraz wyciągnięciu ciągnikiem za pomocą liny stalowej.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem drzew i krzewów, przesadzeniem drzew z terenu budowy
podlega wizualnej ocenie Inspektora kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów oraz
na ocenie zagęszczenia zasypek i powinna być potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Kontroli podlega również prawidłowość składowania pociętego drewna na składowisku.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiaru są:
w przypadku wycinki i przesadzenie drzew – sztuki, w przypadku karczowania krzewów - ha
i uwzględnią elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".

8. Odbiór robót
Odbiory zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
Odbiorowi robót zanikających podlegają doły po korzeniach przed ich zasypaniem.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne"
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7 zgodnie z obmiarem
i oceną jakości wykonania robót.

Cena wykonania robót obejmuje:
-

wycinkę drzew, krzewów i zagajników,
przesadzenie drzew,
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-

karczowanie pni,
odcięcie gałęzi od dłużycy,
załadunek i odwiezienie drewna poza teren budowy,
załadunek i odwiezienie karpiny poza teren budowy,
załadunek i odwiezienie gałęzi poza teren budowy,
ewentualne rozdrobnienie gałęzi i karpiny oraz wywiezienie ewentualnych drobin,
ewentualne spalenie pozostałości po karczowaniu,
zasypanie i zagęszczenie dołów po karpinie,
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,
oznakowanie robót,
wywiezienie drewna na składowisko Wykonawcy,
wywiezienie karpiny i gałęzi na składowisko wykonawcy,
dochód równy wartości pozyskanego drewna

-

Cena przesadzenia drzewa (krzewu) obejmuje:
- wykopanie drzewa (krzewu) z bryłą korzeniową
- zabezpieczenie drzewa(krzewu)
- wykopanie dołu we wskazanym miejscu
- przesadzenie drzewa (krzewu ) do nowego miejsca
- stabilizację drzewa (krzewu)

10. Przepisy związane
Nie występują.
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ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU
i DARNINY)
CPV : Roboty w zakresie usuwania gleby
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny w ramach realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Stęszewskiej
i ulicy Zielonej w m. Krosinko”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy zdjęciu warstwy humusu
i obejmują:
− usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - o grubości do 20 cm z transportowaniem urobku na
odkład ( składowisko Wykonawcy).
Uwaga: humus przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i odtransportowany będzie na jego
składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 – Ustawa 628 z 27.04.2001 „O odpadach”.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roślinnej urodzajnej, nadającej się do upraw rolnych
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z 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 Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2. Wyroby budowlane i materiały
Nie występują.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny
Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego użycia
należy stosować:
− równiarki,
− spycharki,
− łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe
wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,
− koparki.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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4.2. Transport humusu
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transportem
samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Teren na poboczach gruntowych oraz na skarpach i powierzchniach nasypu powinien być oczyszczony
z humusu.
5.2. Zdjęcie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp
oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. Nadmiar humusu Wykonawca wywiezie na
odkład.
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu,
sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac
wykonywanych mechanicznie.
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, wysokości nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana
przez Inspektora, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do
rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być tak
dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć
zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.1. Kontrola usunięcia humusu i darniny
-

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową:
powierzchnia zdjęcia humusu,
grubość zdjętej warstwy humusu,
prawidłowość spryzmowania humusu.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 . „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami projektu i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem tolerancji wg. p. 6 dały wynik pozytywny.
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9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania odnośnie podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Płatność za 1 m3 zdjętej warstwy humusu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości
wykonywania robót.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:
− usunięcie
warstwy
ziemi
urodzajnej
(humusu)
o grubości
do
20
cm
z transportowaniem urobku na odkład (składowisko Wykonawcy).
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− skoszenie trawy i wszelkich innych roślin z wywozem na odkład Wykonawcy,
− zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi (część humusu przeznaczona do humusowania
skarp, terenu przyległego do korpusu drogi i pod trawniki naturalne),
− odwiezienie na odkład Wykonawcy (pozostała część humusu, która nie zostanie wbudowana),
− przemieszczenie (transport) humusu na pryzmy wzdłuż drogi,
− oznakowanie robót,
− koszt uzyskania i utrzymania odkładu,
− wartość nadmiaru humusu,
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. Przepisy związane
PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I
PRZEPUSTÓW
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
rozbiórkowych elementów dróg, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn. „Budowa ulicy
Stęszewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych i obejmują:
Rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni o grubości do 50cm
Rozebranie nawierzchni zjazdów
Rozebranie istniejących krawężników/oporników/obrzeży
Rozebranie istniejących ogrodzeń
Uwaga:
Materiały i gruz rozbiórkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi własność
Wykonawcy robót i odtransportowany będzie na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń Dz.U. Nr
62 z dnia 20.06.2001 – Ustawa 628 z 27.04.2001 r. „O odpadach”.
− pochodzące z rozbiórki nieuszkodzone materiały po oczyszczeniu należy je przetransportować do Bazy
Materiałowej,
− pozostałe rozbiórkowe produkty, złom i odpadki które nie będą zagospodarowane przez Zamawiającego
stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca winien je odtransportować na składowiska przy
zachowaniu przepisów odnośnie ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Kwalifikacji wyrobów
nieuszkodzonych dokonuje Inspektor.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz Specyfikacją
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 Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00
"Wymagania ogólne".

2. Wyroby budowlane i materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST
D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do rozbiórki
Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie i ręcznie.
Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt:
− spycharki,
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zrywarka do nawierzchni,
frezarka drogowa,
młoty pneumatyczne,
ładowarki,
żurawie samochodowe,
koparki.

Do zrywania nawierzchni z brukowca należy użyć zrywaków będących na wyposażeniu spycharek
i równiarek.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
4.2. Transport materiałów z rozbiórki
Produkty uzyskane z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
przez Inspektora dla danego asortymentu materiału rozbiórkowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robot
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót przy rozbiórkach elementów dróg
Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich
elementów wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora.
5.2.1. Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki należy wykonać na podstawie
Dokumentacji Projektowej.
5.2.2. Rozbiórka nawierzchni
Rozbiórkę nawierzchni z kruszywa i brukowca należy wykonać odpowiednią zrywarką lub młotem
pneumatycznym i frezarką.
Rozbiórkę nawierzchni bitumicznej należy wykonać frezarką.
5.2.3. Rozbiórka krawężników
Powyższe roboty należy wykonać ręcznie. Ławy betonowe pod krawężnikami należy rozebrać przy
pomocy młotów pneumatycznych.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania
zbędnych uszkodzeń. o ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na
wskazane skład akceptowany przez Inspektora.
Produkty złom i odpadki, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń
i przepustów powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST D.02.03.01 „Wykonanie nasypów”.
Kontroli podlega również prawidłowość transportu i składowania produktów uzyskanych podczas
rozbiórki.
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7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiaru są:
- m2 :
• dla nawierzchni
-m:
• dla krawężników/oporników/obrzeży i ogrodzeń
W/w jednostki uwzględniają elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za zgodne z wymaganiami projektu i ST jeżeli wszystkie badania i pomiary
z zachowaniem tolerancji wg. p. 6 dały wynik pozytywny.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych obmierzanych w jednostkach
wyszczególnionych w punkcie 7 niniejszej ST zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robot i oceną
jakości wykonania robót.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
a) dla rozbiórki krawężników/oporników/obrzeży:
-

oznakowanie robót,
odkopanie krawężników, obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki i ław,
przesortowanie produktów uzyskanych z rozbiórki,
załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,
odsortowanie zanieczyszczeń, przekruszenie i sortowanie na frakcje.

b) dla rozbiórki nawierzchni:
c)
-

zerwanie podsypki,
przesortowanie produktów uzyskanych z rozbiórki,
załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,
wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki,
rozebranie ogrodzenia:
rozbiórka poprzez przecięcie elementów ogrodzenia na pojedyncze elementy
załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

10. Przepisy związane
1.

PN-D-95017

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2.

PN-D-96000

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
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3.
4.

PN-D-96002
PN-H-74219

Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego
stosowania

5.

PN-H-74220

Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno
ogólnego przeznaczenia

6.
7.

PN-H-93401
PN-H-93402

Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco

8.

BN-87/5028-12

Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim,
okrągłym i kwadratowym
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WYKONANIE WYKOPÓW
W GRUNTACH I-V KATEGORII
CPV : Roboty w zakresie usuwania gleby
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1.Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem wykopów, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn. „Budowa ulicy
Stęszewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia:
•

robót ziemnych wykonywanych koparkami przedsiębiernymi w gr. kat. I-V z transportem urobku na
odkład samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km - grunty nieprzydatne do ponownego
wbudowania.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i Specyfikacją Techniczną
D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.

2. Wyroby budowlane (materiały)
Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni.
Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien charakteryzować
się grupą nośności G1. Gdy podłoże nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże
doprowadzić do grupy nośności G1 zgodnie z dokumentacja projektową i ST.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą ręcznie i mechanicznie i przy użyciu
sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora i podanego w ST D.02.03.01.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
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4.2. Transport gruntu
Transport gruntu z wykopu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu (samochody, ciągniki
z przyczepami).
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy,
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej

zaakceptowane na piśmie przez Inspektora.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Zasady prowadzenia robót
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.
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do
budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od
powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora.
Odspojone grunty przydatne tj. piasek drobny i średni do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. Natomiast wszystkie inne należy przetransportować na
odkład. o ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.
5.3. Warunki ogólne
Wykonywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie ze Specyfikacją
Techniczną D.01.02.02 po wyrażeniu zgody przez Inspektora.
5.4. Wykonanie wykopów
5.4.1. Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż ±
5 cm.
Wartości dopuszczalnych odchyleń rzędnych robót ziemnych w stosunku do rzędnych projektowych: -2 cm, +0
cm.
Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm, a
krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań
w planie.
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej
tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać ± 10 cm przy
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze
sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
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%.
5.5. Odwodnienie 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
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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.
5.6. 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.
5.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności w wykopach
A. Wskaźnik zagęszczenia Is
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania,
dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych
Minimalna wartość Is dla drogi

Strefa korpusu
Górna warstwa o grubości 20 cm
Na głębokości od 20 do 50 cm od
powierzchni robót ziemnych

kategoria ruchu KR 3-6
1,03

kategoria ruchu KR 1-2
1,00

1,00

0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w tablicy 1.
Inspektor, na wniosek Wykonawcy, może je obniżyć do wartości 0,97 ale wyłącznie pod dodatkowymi
warstwami podłoża projektowanymi zgodnie z pkt. 5.2. zał. 4 warunków tdp – zgodnie z zapisami punktu 2.10.1
PN-S-02205.
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymalną
gruntu i jego gęstość, należy określić laboratoryjnie wg PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badania próbek
gruntu”.
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:
-

w gruntach niespoistych
w gruntach mało i średnio spoistych

±2 %
+0 %, −2 %

W przypadku przewilgocenia, grunt należy doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez zastosowanie spoiw
hydraulicznych lub wapna.
B. Wtórny moduł odkształcenia (E2)
- drogi kategorii ruchu KR1 do KR2 E2 ≥ 100 MPa,
- drogi kategorii ruchu KR3 do KR6 E2 ≥ 120 MPa.
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Wtórny moduł odkształcenia (E2) należy oznaczyć przy wtórnym (drugim) obciążeniu płytą o średnicy ≥ 30 cm
zgodnie z załącznikiem do normy PN-S-02205. Badanie należy przeprowadzić w zakresie od 0,00 do 0,25 MPa.
Wartość modułu E2 należy wyznaczyć dla przyrostu obciążenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa wg wzoru:
E2 =

3 ∆ p
4 ∆ s

D

w którym:
D – średnica płyty, mm;
∆p – przyrosty obciążenia, MPa;
∆s – przyrost odkształcenia, mm.
Jeżeli grunty rodzime w podłożu wykonanego wykopu nie mają wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia
Is lub wtórnego modułu odkształcenia E2, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, podłoże należy dogęścić.
5.8. 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. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
6.2. Sprawdzenie odwodnienia wykopów.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji
określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.3. Sprawdzenie wykonania wykopów.
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada
on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub
odpowiednich normach.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.7.
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6.4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Lp.

Badana cecha

1

Pomiar szerokości korpusu
ziemnego

2

Pomiar szerokości dna rowów

3

Pomiar pochylenia skarp

4

Pomiar równości powierzchni
korpusu

5

Pomiar równości skarp

6
7

Pomiar rzędnych powierzchni
korpusu ziemnego
Pomiar spadku podłużnego
powierzchni korpusu lub dna
rowu

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

Rzędne osi podłużnej jezdni i krawędzi co 10 m niwelatorem
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach
wątpliwych

8

Badanie zagęszczenia gruntu

Wskaźnik zagęszczenia określać dla górnej strefy korpusu warstwy
o grubości 20 cm i na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót
ziemnych

9

Badanie nośności

Raz na 1500m2
E2 raz na 1000m2 najwęższej warstwy

7.Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest m3 wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.
W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora,
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 płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3

Płatność za m należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów
i badań laboratoryjnych.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:
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robót ziemnych wykonywanych koparkami przedsiębiernymi w gr. kat. I-V z transportem urobku na
odkład samochodami samowyładowczymi na odległość do 15km - grunty nieprzydatne do ponownego
wbudowania.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
-

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
ręczne wykonanie wykopów w miejscach występowania sieci uzbrojenia,
mechaniczne wykonanie wykopów,
transport urobku na nasyp lub odkład, obejmujący: odspojenie, przemieszczenie, załadunek,
przewiezienie i wyładunek,
przerzut poprzeczny gruntu,
odwodnienie wykopów na czas ich wykonania,
osuszenie gruntu do wilgotności optymalnej poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych lub wapna,
doprowadzenie podłoża do nośności G1,
zakup i transport spoiw hydraulicznych lub wapna do osuszenia gruntu,
zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,
plantowanie powierzchni skarp wykopu, dna wykopu i korony wykopu,
profilowanie dna wykopu, rowów i skarp,
osuszenie gruntów o wilgotności większej od dopuszczalnej,
nawilżenie gruntów o wilgotności mniejszej od wymaganej,
zagęszczenie powierzchni wykopu,
rozplantowanie urobku na odkładzie,
wykonanie, utrzymanie i rozebranie tymczasowych dróg dojazdowych,
nabycie i dostarczenie oraz odwiezienie materiałów niezbędnych do wykonania robót,
koszt odpadów i ubytków materiałowych,
koszt składowania na składowisku odpadów (gruntu nieprzydatnego do budowy nasypów)
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST,
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

10. Przepisy związane
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-02480
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978
Dz.U. Nr 43 – Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – zwane warunkami tdp.
Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy
wykonaniu nasypów w ramach realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Stęszewskiej i ulicy Zielonej
w m. Krosinko”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia następujących robót:
- wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość ponad
15 km (formowanie) - dokop materiałów na nasyp (grunt dowieziony)
- wykonanie plantowania powierzchni skarp wykopów i nasypów
- wykonanie plantowania powierzchni poboczy
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonychw osi nasypu.
1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem prowadzonych Robót
drogowych.
1.4.3. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa prowadzonych Robót
drogowych.
1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona według wzoru:

Is =

ρd
ρ ds

gdzie:

ρd ρds -

gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w nasypie, (Mg/m3), wg BN-8931-12:1977
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1998, służąca do oceny zagęszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-8931-12:1977 (Mg/m3).
1.4.5. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność
gruntów niespoistych, określona według wzoru:
U= d60/d10
gdzie:
d60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm),
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
i Specyfikacją Techniczną D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową,
ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
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2. Wyroby budowlane i materiały
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty które spełniają wymagania ST i są
zaakceptowane przez Inspektora.
Akceptacja powinna następować na bieżąco, w czasie trwania Robót ziemnych, na podstawie
przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych określonych w niniejszej ST.
2.2. Grunt z dokopu - spełniający wymagania PN-S-02205:1998.
Na warstwy nasypu 0,5 m poniżej powierzchni robót ziemnych (dolne) należy stosować grunt o poniższych
cechach:
- wskaźnik różnoziarnistości co najmniej 3,
- można o mniejszym wskaźniku, jeżeli próby na poletku doświadczalnym wykażą możliwość uzyskania
wymaganego zagęszczenia i potwierdzą to wyniki badań wykonanych warstw:
- gęstość objętościowa szkieletu ≥ 1,6 g/cm3,
- największa średnica ziarn gruntu 200 mm,
- zawartość części organicznych ≤ 2%.
Na górna warstwę o grubości 0,5 m należy stosować grunty:
- niespoiste,
- niewysadzinowe,
- o wskaźniku różnoziarnistości co najmniej 5,
- o współczynniku filtracji k10 ≥ 6x10-5 m/s,
- o zawartości cząstek ≤ 0,075 mm < 15%,
- o zawartości cząstek ≤ 0,02 mm < 3%,
- o kapilarności biernej Hkb < 1,0 m,
- o wskaźniku piaskowym WP > 35,
- o największej średnicy ziarn do 200 mm,
- piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności wnoś ≥ 10%.
2.3. Źródła pozyskiwania gruntów
Wykonawca powinien zaproponować źródła dostaw materiałów i przedstawić wyniki badań jakości
w ramach PZJ oraz uzyskać na w/w dostawy akceptację Inspektora.
Poszczególne asortymenty materiałów na nasypy powinny pochodzić z jednego źródła, dla każdego
oddzielnego miejsca wbudowania.
Wybór miejsca dokopu i odkładu itp. należy do Wykonawcy robót i musi ono uzyskać akceptację Inspektora.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
3.2. 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,
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),
- sprzętu do mieszania piasku z materiałem doziarniającym.
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3.3. Dobór sprzętu zagęszczającego
W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego
Rodzaje gruntu
spoiste: pyły, gliny, iły
Rodzaje urządzeń niespoiste: piaski, żwiry, pospółki
grubość
warstwy
liczba
przejść
grubość
warstwy liczba przejść
zagęszczających
[m]
n ***
[m]
n ***
Walce statyczne
0,1 do 0,2
4 do 8
0,1 do 0,2
4 do 8
gładkie *
Walce statyczne
0,2 do 0,3
8 do 12
okołkowane *
Walce statyczne
0,2 do 0,5
6 do 8
0,2 do 0,4
6 do 10
ogumione *
Walce wibracyjne
gładkie **
0,4 do 0,7
4 do 8
0,2 do 0,4
3 do 4
Walce wibracyjne
okołkowane **
Zagęszczarki
wibracyjne **
Ubijaki
szybkouderzające
Ubijaki o masie od
1 do 10 Mg
zrzucane
z wysokości od 5
do 10 m

Uwagi
o przydatności
maszyn
1)
2)
3)
4)

0,3 do 0,6

3 do 6

0,2 do 0,4

6 do 10

5)

0,3 do 0,5

4 do 8

-

-

6)

0,2 do 0,4

2 do4

0,1 do 0,3

3 do 5

6)

2,0 do 8,0

4 do 10
uderzeń
w punkt

1,0 do 4,0

3 do 6
uderzeń
w punkt

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie 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
3.4. Użyty przez Wykonawcę do wykonania nasypów sprzęt mechaniczny musi zostać zaakceptowany przez
Inspektora.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
4.2. Grunt na nasypy z dokopu transportowany będzie dowolnymi środkami transportu - samowyładowczymi
(samochody, ciągniki z przyczepami).
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5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robot
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Dostawy gruntu na nasypy
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustaloną w ST
i 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 gruntuu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie gruntu i jego
jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inspektora. Wykonawca powinien zaproponować źródło
(źródła) dostaw gruntów oraz przedstawić wyniki badań jakości w ramach PZJ.
5.3. Zakres wykonywanych robót
5.3.1. Warunki ogólne
Wykonywanie nasypów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie ze Specyfikacją
Techniczną ST D.01.02.02. po wyrażeniu zgody przez Inspektora. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie
drogowym należy wykonać zgodnie z Projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest
mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca dogęści podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało
spełnione.
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od
powierzchni terenu
Nasypy
Minimalna wartość Is dla:
o wysokości,
innych dróg
m
dróg
kategoria ruchu
kategoria ruchu
ekspresowych
KR3-KR6
KR1-KR2
do 2
1,00
0,97
0,95
ponad 2
0,97
0,97
0,95
W przypadku gdy zagęszczenie podłoża nasypu nie spełnia powyższych wymagań należy usunąć grunt do
głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Następnie odkryte podłoże nasypu należy dogęścić do wymaganych
wartości Is i ponownie zasypać warstwami, po kolei zagęszczonymi zgodnie z tabelą.
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu nie powinien przekraczać 2,2 dla IS ≥ 1,0 i 2,5 dla IS < 1,0
Wtórny moduł odkształcenia w strefie podłoża nasypu w zależności od kategorii ruchu wynosi:
dla KR 1 - KR2 E2 ≥45 MPa
dla KR 3 - KR6 E2 ≥60 MPa
Jeżeli nie można będzie uzyskać w/w wartości wtórnego modułu odkształcenia to należy podłoże
stabilizować spoiwem na miejscu. Metodę zaproponuje Wykonawca a Inspektor ją zatwierdzi. Koszt ulepszenia
podłoża poniesie Wykonawca.
5.3.2. 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 2.4.6 PN-S-02205,
górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,50 m wykonać z gruntu 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,
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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 stwierdzeniu prawidłowego
wykonania 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 o pochyleniu poprzecznym 2%, a warstwy gruntu mało
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4 %,
ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody.

5.3.2.1. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to
znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego
odwodnienia, według pkt. 5.3.2.
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić
w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.
5.3.2.2. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie
w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem
lub lodem.
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac
należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani
układać na niej następnych warstw.
5.3.3. 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%.
5.3.4. Zagęszczanie gruntów
a) Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntów w nasypach.
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy PN-S-02205, powinien na całej
szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy poniżej.
Tablica. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach
Minimalna wartość Is

Strefa nasypu
Górna warstwa o grubości 20 cm
Niżej leżące warstwy nasypu do
głębokości od powierzchni robót
ziemnych: – 2,0 m

kategoria ruchu KR 3-6
1,03

kategoria ruchu KR 1-2
1,00

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.
79

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.03.01

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
Inspektora.
W przypadku gdy zagęszczenie istniejącego nasypu nie spełnia powyższych wymagań należy usunąć grunt
do połowy głębokości pokazanej w tabeli. Następnie odkryty nasyp należy dogęścić do wymaganych wartości Is
i ponownie zasypać warstwami, po kolei zagęszczonymi zgodnie z tabelą.
Moduły odkształcenia oblicza się z następujących wzorów:
E1= (3*∆p/4*∆s)*D
E2= (3*∆p2/4*∆s2)*D
gdzie:
E1
- moduł pierwotny odkształcenia [MPa],
E2
- moduł wtórny odkształcenia [MPa],
∆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 ∆p2 [mm],
D
- średnica płyty [mm].
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu nie powinien przekraczać 2,2 dla IS ≥ 1,0 i 2,5 dla IS < 1,0
Wtórny moduł odkształcenia w zależności od kategorii ruchu wynosi:
dla KR 1 - KR2 E2 ≥100 MPa
dla KR 3 - KR6 E2 ≥120 MPa
Jeżeli nie można będzie uzyskać 120 MPa, to należy górną warstwę stabilizować spoiwem na miejscu.
Metodę zaproponuje Wykonawca a Inspektor ją zatwierdzi. Koszt ulepszenia podłoża poniesie Wykonawca.
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy.
5.3.5. 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-B-04481:1988 „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 przypadku przewilgocenia, grunt należy doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez zastosowanie
spoiw hydraulicznych lub wapna.
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,
- warstwy nasypanego gruntu zagęszczać na całej ich szerokości,
- warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi ku środkowi nasypu.
d) Próbne zagęszczenie
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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 5.3.4 dokonuje się wyboru sprzętu
i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz grubość warstwy rozkładanego gruntu.
5.3.6. Dokop
Miejsce dokopu gruntu wymaga akceptacji Inspektora.
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 akceptacji Inspektora.
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.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót ziemnych
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji.
6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych

a)
b)

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.
Kontrola prawidłowości wykonania dotyczy także następujących prac:
sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych
zmian,
stwierdzić czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.3.1.

6.2.2. Badanie gruntów na nasypy
Wykonawca wykona badania wymaganych cech zapisane w p. 2 jeden raz na 1500 m3.
6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypów
Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.2 oraz
5.3.4.
6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów
Moduły odkształcenia oblicza się z następujących wzorów:
E1= (3*∆p/4*∆s)*D
E2= (3*∆p2/4*∆s2)*D
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gdzie:
E1
E2
∆p
∆p2
∆s
∆s2
D

- moduł pierwotny odkształcenia [MPa],
- moduł wtórny odkształcenia [MPa],
- różnica nacisków w pierwszym cyklu obciążania [MPa],
- różnica nacisków w drugim cyklu obciążania [MPa],
- przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków ∆p [mm],
- przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków ∆p2 [mm],
- średnica płyty [mm].

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia mierzonego przy użyciu płyty o średnicy 30 cm
nie powinien przekraczać 2.2.
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dziennika budowy. Prawidłowość
zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem powinna być potwierdzona przez Inspektora
wpisem w dzienniku budowy.
6.3. Badania w czasie odbioru nasypów
6.3.1. 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.
Badana cecha
1 Pomiar szerokości korpusu
ziemnego
2 Pomiar szerokości dna
rowów
3

4
5
6
7

8

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

Pomiar rzędnych
powierzchni korpusu
ziemnego
Pomiar pochylenia skarp
Pomiar równości
powierzchni korpusu
Pomiar równości skarp

W osi i pod krawędzią jezdni
co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m

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
Pomiar spadku podłużnego Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach
powierzchni korpusu lub dna wątpliwych
rowu
Badanie
zagęszczenia Wskaźnik zagęszczenia określać dla podłoża nasypu każdej ułożonej
i nośności gruntu
warstwy nie rzadziej raz na 1500 m2 i E2 najwyższej warstwy raz na 1000
m2

6.3.2. 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.
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza się wg zasad opisanych w tablicy 2.
Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać wartości
dopuszczalnych określonych w punkcie 5.3.3.
6.3.4. Sprawdzenie spadków podłużnych trasy
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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
6.3.5. 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. 6.2.4.
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wartości
wskaźników zagęszczenia Is oraz stosunki modułów odkształcenia spełniać będą warunki podane w pkt 5.3.4.a.
i b.
6.3.6. Sprawdzenie skarp
Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń i nierówności
z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano w punkcie 5.3.3.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady dotyczące obmiaru podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiarową jest m3 wykonanego nasypu oraz m2 wykonanego plantowania na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie.
W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inspektora, 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 wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”.
Płatność za m3 wykonanego nasypu oraz m2 plantowania należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją
Projektową, obmiarem robót, oceną jakości użytych gruntów i jakości wykonania robót na podstawie wyników
pomiarów i badań.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy:
-- wykonanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość ponad
15 km (formowanie) - dokop materiałów na nasyp (grunt dowieziony)
- wykonanie plantowania powierzchni skarp wykopów i nasypów
- wykonanie plantowania powierzchni poboczy
9.2. Cena jednostki obmiarowej

-

Cena wykonania nasypu z gruntu z dokopu oraz plantowania obejmuje:
prace przygotowawcze i pomiarowe,
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
dogęszczenie podłoża nasypu do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu,
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wykonanie odcinka doświadczalnego dla próbnego zagęszczenia,
ulepszenie podłoża nasypu spoiwami hydraulicznymi w przypadku gdy podłoże nie spełnia wymagań
niniejszej ST,
zakup i transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,
odwodnienie dokopu,
wykonanie dróg tymczasowych dokopie,
zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,
koszt odpadów i ubytków materiałowych,
odspojenie gruntu i załadunek na środki transportu,
wszelkie koszty związane z wbudowaniem gruntu nasypu,
zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu,
kształtowanie i rekultywację terenu,
doprowadzenie gruntu do wilgotności optymalnej przez nawilżenie lub osuszenie,
formowanie nasypu do wymaganego profilu,
plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów,
koszt ulepszenia podłoża,
wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i receptur,
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,
zagospodarowanie dokopu po zakończeniu eksploatacji,
inne niewymienione koszty pozyskania gruntu z dokopu,

10. Przepisy związane
PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.
BN-8931-12:1977 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-64/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
PN-B-06050
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-EN 197-1:2002. Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku
PN-B-30020
Wapno.
Dz.U. Nr 43 – Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
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PROFILOWANIE i ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA
KORYTA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania
„Budowa ulicy Stęszewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują:
-

Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-VI

Uwaga:
Roboty ziemne związane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte są w ST D.02.01.01.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i 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 Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. Wyroby budowlane (materiały)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów)
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00
"Wymagania ogólne".
2.2. Cement
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:
wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach- nie mniej niż 16 MPa,
wytrzymałość na ściskanie po 28dniach ≥ 32,5 MPa,
początek wiązania- najwcześniej po upływie 60 minut,
stałość objętości nie więcej niż 10 mm.
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1 oraz PN-EN 196-3.
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08.
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za
zgodą Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót.
2.3. Wapno
Do stabilizacji wapnem należy stosować wapno suchogaszone (hydratyzowane) Ca(OH)2 albo wapno palone
niegaszone wg PN-B-30020.
Przydatność wapna należy oceniać na podstawie atestu producenta, a w przypadkach wątpliwych należy
przeprowadzić badania szczegółowe wg PN-B-30020.
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3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania Ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor może dopuścić
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny,
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),
− walców statycznych, wibracyjnych i płyt wibracyjnych.
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zasady ogólne
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża dopiero po
zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów odwodnienia i instalacji urządzeń
podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża
bezpośrednio przed rozpoczęciem robot związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża i wykonywanie tych robót
z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany,
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy podłoża lub nawierzchni.
5.2.2. Profilowanie podłoża koryta
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podłoża w planie i profilu powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie
sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 metrów.
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są
roboty i do trudności jego odspojenia.
Podłoże można wykonywać ręcznie, gdy jego
szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
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przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być
zaakceptowany przez Inspektora.
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Należy
usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane 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 co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy
grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej warstwy nasypu, w ilości koniecznej do uzyskania
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę.
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4
przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki.
5.2.4. Zagęszczanie podłoża
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek
nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany
przez Inspektora.
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie
z PN-88/B-04481 (metoda i lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy.
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is)
Minimalna wartość Is

Strefa korpusu

Górna warstwa o grubości 20 cm

KR 3-6

KR 1-2

1.03

1.00

Pod warstwami ulepszonego podłoża w wykopach w gruncie o grupie nośności G2-G4 wymagany jest wskaźnik
zagęszczenie 0,97 (jak dla strefy przemarzania poniżej ulepszonego podłoża) zgodnie z PN-S-02205: 1998.
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż
(wg PN-S-02205: 1998):
•
•

w gruntach niespoistych ±2,0%,
w gruntach mało i średnio spoistych + 0% i -2%.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 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 np. spoiwem hydraulicznym
(cementem lub wapnem).
Koszty ewentualnego ulepszania podłoża pokrywa Wykonawca.
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) 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 przystępuje natychmiast do układania projektowanych warstw, to powinien on zabezpieczyć
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany
przez Inspektora.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystąpieniem do
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układania warstwy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
6.2. Badania w czasie robót
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością
gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji.
Częstotliwość badań
Lp

Wyszczególnienie badań
Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej

1.

Szerokość

10 razy na 1 km

2.

Równość podłużna

3.

Równość poprzeczna

10 razy na 1 km

4.

Spadki poprzeczne

10 razy na 1 km

5.

Rzędne wysokościowe

6.

Usytuowanie osi w planie

co 20 m na każdym pasie

co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach

co 100m

Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych, rzędnych i usytuowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest niemożliwe, kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł
odkształcenia podłoża według PN-S-02205. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie
powinien przekraczać 2,2. Wtórny moduł odkształcenia powinien wynosić 100 dla kategorii ruchu KR1-KR2
oraz 120 dla KR3-KR6.
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-02205: 1998 r.
Badania płytą 30 cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej niż 1 raz na 1000 m2.

6.3. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża
6.3.1. Zagęszczenie podłoża
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4 i 6.1. z częstotliwością 1 badanie na 1500m2.
Badanie nośności E2 – należy przeprowadzać jedno badanie na 1000 m2.
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6.3.2. Cechy geometryczne
6.3.2.1. Równość
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.
6.3.2.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0.5%.
6.3.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna
Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekraczać +0cm i -2 cm.
6.3.2.4. Ukształtowanie osi koryta
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ±5 cm.
6.3.2.5. Szerokość koryta
Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm oraz-5 cm.
6.3.2.6. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie
6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne
zagęszczenie. Dodanie nowego gruntu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanego i odebranego koryta gruntowego zgodnie z Dokumentacją
Projektową i pomiarem w terenie.
W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Płatność za m2 wykonanego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót przyjmować na
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.
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Zgodnie z Dokumentacją Projektową zakłada się:
-

Profilowanie i zagęszczenie podłoża koryta w gruntach kat. I-VI

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- profilowanie dna koryta lub podłoża,
- uzyskanie wilgotności optymalnej (również osuszenia w przypadku przewilgocenia),
- koszty dogęszczenia podłoża,
- koszt zakupu i transportu spoiw hydraulicznych
- koszty ulepszenia podłoża spoiwem hydraulicznym,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,
- utrzymanie koryta lub podłoża,
- koszt odpadów i ubytków materiałowych,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

10. Przepisy związane
PN-S-02201

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwa i określenia.

PN-B-04481:1998Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni pantografem i łatą.
PN-S-02205

Roboty ziemne.

PN-EN 197-1

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

PN-B-30020

Wapno.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są
wymagania związane z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa w ramach
realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Stęszewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa (stabilizowanego
mechanicznie) 0/31,5 grubość warstwy 15 cm:
- zjazdy;
- jezdnia ul. Stęszewskiej i ul. Zielonej.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d=0 do
D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji
nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach.
1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki niezwiązanej, wyrażony,
jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami różnych
właściwości.
1.4.3. Kruszywo – materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.
1.4.4. Kruszywo naturalne – kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być
poddane wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców
naturalnych występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie
rozdrobnionych skał, nadziarna żwirowego lub otoczaków.
1.4.5. Kruszywo sztuczne – kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu
przemysłowego obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się
w szczególności kruszywo z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.
1.4.6. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego uprzednio
w budownictwie.
1.4.7. Kruszywo kamienne – kruszywo z mineralnych surowców jak żwir kruszony, mechanicznie
rozdrobnione skały, nadziarno żwirowe.
1.4.8. Kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych
krzemianów lub glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie powietrzem
ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy kontrolowanym dodawaniu
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wody. Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki reakcji hydraulicznej lub
karbonatyzacji.
1.4.9. Kruszywo żużlowe z żużla stalowniczego – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się
przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać się
przy kontrolowanym dodawaniu wody.
1.4.10. Kategoria ruchu (KR1÷KR6) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach
obliczeniowych (100 kN) według „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”.
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 [20].
1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242 [16]) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.
1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242 [16]) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0
oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym.
1.4.13. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242 [16]) – kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw
grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.
1.4.14. Destrukt asfaltowy – materiał drogowy pochodzący z frezowania istniejących warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawałków warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, który został ujednorodniony pod względem składu oraz co najmniej przesiany,
w celu odrzucenia dużych kawałków mma (nadziarno nie większe od 1,4 D mieszanki niezwiązanej).
1.4.15. Kruszywo słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się różnicami w
uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 8%. Uziarnienie
kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 [17] i
niniejszej STWiORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje największa różnica
wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych.
1.4.16. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu
na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, które mogą być
wykonywane w kilku warstwach technologicznych.
1.4.17. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na
warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.
1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe
% m/m procent masy,
NR

brak konieczności badania danej cechy,

CRB

kalifornijski wskaźnik nośności, %

SDV obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana
przez dostawcę/producenta,
ZKP

zakładowa kontrola produkcji.

1.4.19. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1],
pkt 1.5.

2. Wyroby budowlane i materiały
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów i materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w
STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 2.
2.2. Wyroby do wykonania robót
2.2.1. Zgodność z dokumentacją projektową
Wyroby i materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej lub STWiORB.
2.2.2. Wyroby i materiały wchodzące w skład mieszanki
Wyrobami i materiałami stosowanymi do wytwarzania mieszanek niezwiązanych z kruszywa są:
kruszywo, woda do zraszania kruszywa.
2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek można stosować następujące rodzaje kruszyw:
kruszywo naturalne ze skał magmowych i przeobrażonych lub sztuczne,
kruszywo z recyklingu ze skał magmowych i przeobrażonych,
połączenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z określeniem proporcji kruszyw z a) i b) z
dokładnością ± 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1.
Tablica 1.
Wymagania według WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw ze skał magmowych i
przeobrażanych do mieszanek niezwiązanych w warstwie podbudowy zasadniczej.

Właściwość
kruszywa

Zestaw sit #

Metoda
badania
wg
-

Uziarnienie

PN-EN
933-1[5]

Ogólne granice i tolerancje uziarnienia
kruszywa
grubego
na
sitach
pośrednich
Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o
ciągłym uziarnieniu
Kształt kruszywa grubego –
maksymalne wartości wskaźnika
płaskości

PN-EN
933-1 [5]

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiązanych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy pomocniczej
pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem kategorii KR1 ÷ KR6
Punkt
Wymagania
PN-EN
13242 [16]
4.1-4.2
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i
90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Frakcje dozwolone max. do D ≤ 63
4.3.1
GC80/20
GF80
GA75
4.3.2
GTC20/15

PN-EN
933-1 [5]

4.3.3

Kruszywo drobne: GTF10
kruszywo o ciągłym uziarnieniu: GTA20

PN-EN
933-3 [6]

4.4

FI50
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Kształt kruszywa grubego –
maksymalne wartości wskaźnika
kształtu
Kategorie procentowych zawartości
ziaren o powierzchni przekruszonej
lub łamanych oraz ziaren całkowicie
zaokrąglonych w kruszywie grubym
Zawartość pyłów w kruszywie
grubym*)
Zawartość pyłów w kruszywie drobnym*)
Jakość pyłów
Odporność na rozdrabnianie kruszywa
grubego
Odporność na ścieranie kruszywa
grubego
Gęstość ziaren

Nasiąkliwość
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
Całkowita zawartość siarki
Stałość objętości żużla stalowniczego

Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym
Rozpad żelazawy w żużlu
wielkopieco- wym kawałkowym
Składniki rozpuszczalne w wodzie
Zanieczyszczenia
Zgorzel słoneczna bazaltu

Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16 mm
Skład materiałowy
Istotne cechy środowiskowe

D.04.04.02b

PN-EN
933-4 [7]

4.4

SI55

PN-EN
933-5 [8]

4.5

C90/3

PN-EN
933-1 [5]
PN-EN
933-1 [5]
-

4.6

fDeklarowana

4.6

fDeklarowana

4.7

PN-EN
1097-2 [10]
PN-EN
1097-1 [9]
PN-EN 10976, roz. 7, 8 i 9
[11]
PN-EN 10976, roz. 7 [11]
PN-EN
1744-1 [14]
PN-EN
1744-1 [14]
PN-EN 17441, roz. 19.3
[14]
PN-EN 17441, p. 19.1 [14]
PN-EN 17441, p.19.2[14]
PN-EN 17443 [15]
-

5.2

Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a
tylko w mieszankach wg wymagań dla mieszanek
LA35***)

5.3

MDEDeklarowana

5.4

Deklarowana

5.5 i
7.3.2
6.2

WA242**) ***)

6.3

SNR

6.4.2.1

V5

6.4.2.2

Brak rozpadu

6.4.2.3

Brak rozpadu

6.4.3

7.2

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska
wg odrębnych przepisów
Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik,
mogących pogorszyć wyrób końcowy
SBLA

7.3.3

F4***)

PN-EN 13673[13] i PNEN 1097-2
[10]
PN-EN 13671 [12]
-

6.4.4

Zał. C
Zał. C
pkt
C.3.4

ASNR

Deklarowany
Większość substancji niebezpiecznych określonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
występuje w źródłach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych należy badać czy zawartość
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartości
dopuszczalnych wg odrębnych przepisów
*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych
**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione , należy sprawdzić mrozoodporność
***) Nie dotyczy kruszywa z rozbiórek
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2.2.4. Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie
na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej t.j. spełniającej
wymagania PN-EN 1008 [20]. Bez badań można stosować wodę wodociągową pitną.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1], pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót
Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością
korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak:
mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, które powinny
zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,
układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki niezwiązanej kruszywa,
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania mieszanki,
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno
dostępnych.
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1], pkt 4.
4.2. Transport
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rzeczami i nadmiernym zawilgoceniem.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1],
pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robót
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W przypadku braku
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji.
Podstawowe czynności przy wykonaniu robót obejmują:
- roboty przygotowawcze,
- projektowanie mieszanki,
- odcinek próbny,
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- wbudowanie mieszanki,
- roboty wykończeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub
wskazań Inżyniera:
- ustalić lokalizację robót,
- przeprowadzić obliczenia i pomiary niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych
wysokościowych,
- usunąć przeszkody utrudniające wykonanie robót,
- wprowadzić oznakowanie drogi na okres robót,
- zgromadzić wyroby oraz materiały i sprzęt potrzebne do rozpoczęcia robót.
5.4. Projektowanie mieszanki niezwiązanej kruszywa
5.4.1. Postanowienia ogólne
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi
do akceptacji projekt składu mieszanki niezwiązanej kruszywa oraz wyniki badań laboratoryjnych
poszczególnych składników.
Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura
projektowa powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych
samych składnikach, z tych samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do
wykonania podbudowy zasadniczej.
Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych do
podbudowy zasadniczej, określonych w tablicy 4. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut
wynikający z pobierania i dzielenia próbki, przedział ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz
nierównomierności warunków wykonawczych.
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie
jednakowych właściwości, spełniając wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie
wymieszane i powinny charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać
wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z różnych kruszyw, każdy ze
składników musi spełniać wymagania tablicy 1.
5.4.2. Wymagania wobec mieszanek
W warstwach podbudowy zasadniczej można stosować mieszanki kruszyw 0/31,5 mm,
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4,
odnośnie wrażliwości na mróz mieszanek kruszyw, dotyczą badania po pięciokrotnym zagęszczeniu w
aparacie Proctora według PN-EN 13286-2 [18].
Zawartość pyłów w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, określana wg PN-EN 933-1
[5], powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw, zawartość pyłów w
mieszance kruszyw należy również badać i deklarować, po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.
Zawartość pyłów w takiej mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora powinna również
spełniać wymagania podane w tablicy 4. Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów <
0,063 mm w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej.
Zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw, określana według PN-EN 933-1 [5] powinna spełniać
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość nadziarna w mieszance
kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora.
Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm należy określić według PN-EN 933-1
[5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi
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uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki. Na rysunku 1
pokazano również liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w którym powinna się mieścić krzywa
uziarnienia mieszanki „S” deklarowana przez dostawcę/producenta.
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i deklarować po
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej mieszanki, pod względem
uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora
mieści się w krzywych granicznych podanych na rysunku 1.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm
podbudowy zasadniczej

do warstw

Oprócz wymagań podanych na rysunku 1, wymaga się aby 90% uziarnień mieszanek zbadanych w ramach
ZKP w okresie 6 miesięcy spełniało wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby zapewnić
jednorodność i ciągłość uziarnienia mieszanek.
Tablica 2. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolnych – porównanie z deklarowaną
przez producenta wartością (S). Wymagania dotyczą produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jeśli mieszanka
zawiera nadmierną zawartość ziaren słabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta
uziarnienia mieszanki po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko mieścić się w
Mieszanka
niezwiązana,
mm
0/31,5

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

1

2

4

5,6

8

11,2

16

22,4

31,5

±5

±5

±7

±8

-

±8

-

±8

-

-

odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1÷3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spełniać także wymagania
ciągłości uziarnienia zawarte w tablicy 3.
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Mieszanka,
mm

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min

max

min.

max

min.

max

Tablica 3.
Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych – różnice w przesiewach
podczas badań kontrolnych produkowanych mieszanek
Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszankach;
[różnice przesiewów w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2
2/4
2/5,6
4/8
5,6/11,2
8/16
11,2/22,4
16/31,5

0/31,5

4

15

7

20

-

-

10

25

-

-

10

25

-

-

-

-

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudów zasadniczych powinny spełniać wymagania wg
tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnośnie
wrażliwości na mróz (wskaźnik SE), dotyczą badania po pięciokrotnym zagęszczeniu metoda Proctora
według PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia się wymagań wobec wodoprzepuszczalności zagęszczonej
mieszanki niezwiązanej do podbudowy zasadniczej, o ile szczegółowe rozwiązania nie przewidują tego.
Zawartość wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w
trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora według PN-EN 13286-2 [18], w
granicach podanych w tablicy 4.
Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej należy wykonać na mieszance zagęszczonej
metodą Proctora do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR
należy oznaczyć wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie przyjąć wg tablicy 4.
Istotne cechy środowiskowe
Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami, dotyczącymi stosowania w drogownictwie
mieszanek z kruszyw naturalnych oraz gruntów, można je zaliczyć do wyrobów budowlanych, które nie
oddziaływają szkodliwie na środowisko. Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w takich mieszankach. W przypadku stosowania w
mieszankach kruszyw w stosunku do których brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i
kruszywa z pewnych odpadów przemysłowych, zaleca się zachowanie ostrożności. Przydatność takich
kruszyw, jeśli jest to wymagane, może być oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W
przypadkach wątpliwych należy uzyskać ocenę takiej mieszanki przez właściwe jednostki.
Wymagania wobec mieszanek
W tablicy 4 przedstawia się zbiorcze zestawienie wymagań wobec mieszanek niezwiązanych
kruszywa w warstwie podbudowy zasadniczej.
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Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych kruszywa w warstwie
podbudowy zasadniczej pod nawierzchnią drogi obciążonej ruchem
kategorii KR1 ÷ KR6

kruszywa

Punkt
PN-EN
13285

Wymagania

Uziarnienie mieszanek

4.3.1

0/31,5; 0/63 mm

Maksymalna zawartość pyłów:

4.3.2

UF9

4.3.2

LFNR

4.3.3

Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej masy przez sito
1,4D*) powinien wynosić 100%, a przechodzącej przez sito
D**) powinien wynosić 90-99%)

Wymagania wobec uziarnienia

4.4.1

Krzywe graniczne uziarnienia według rys. 1

Wymagania wobec jednorodności
uziarnienia poszczególnych partii –
porównanie z deklarowaną przez
producenta wartością (S)

4.4.2

Wg tab. 2

Wymagania wobec jednorodności
uziarnienia na sitach kontrolnych –
różnice w przesiewach

4.4.2

Wg tab. 3

Wrażliwość na mróz; wskaźnik
piaskowy SE***), co najmniej

4.5

45

Kat.UF
Minimalna zawartość pyłów:
Kat. LF
Zawartość nadziarna:
Kat.OC

Odporność
na
rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9],
kat. nie wyższa niż

LA35****)

Odporność na ścieranie (dotyczy
frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9],
kat. MDE

Deklarowana

Mrozoodporność (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]

F4****)

Wartość CBR po zagęszczeniu do
wskaźnika zagęszczenia:
- IS=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h,
co najmniej

≥ 80
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Zawartość wody w mieszance
zagęszczanej; % (m/m) wilgotności
optymalnej wg metody Proctora
Inne cechy środowiskowe

80-100

4.5

Większość substancji niebezpiecznych określonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w
źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych
przepisów

*)

Gdy wartości obliczone z 1,4D oraz d/2 nie są dokładnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, należy
przyjąć następny niższy wymiar sita. Jeśli D=90 mm należy przyjąć wymiar sita 125 mm jako wartość
nadziarna.

**)

Procentowa zawartość ziaren przechodzących przez sito D może być większa niż 99% masy, ale w takich
przypadkach dostawca powinien zadeklarować typowe uziarnienie.
***)

Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać na mieszance po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą
Proctora wg PN-EN 13286-2 [18],

****)

Nie dotyczy mieszanek kruszywa z rozbiórek

5.5. Odcinek próbny
Przed rozpoczęciem robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca powinien wykonać
odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy właściwy jest sprzęt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkładania i
zagęszczania,
- określenia grubości wykonywanej warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu,
- określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaźnika zagęszczenia wykonywanej warstwy.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich wyrobów, materiałów oraz sprzętu do
mieszania, rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez Inżyniera.
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Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez
Inżyniera.
5.6.1 Podłoże pod podbudowę zasadniczą
Podłożem pod podbudowę zasadniczą jest podłoże gruntowe, ulepszone podłoże lub podbudowa
pomocnicza. Rodzaj podłoża powinien być zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie
niezbędne cechy geometryczne podłoża powinny umożliwić ułożenie na niej podbudowy zasadniczej.
5.6.2 Przygotowanie podłoża gruntowego
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ułożenie podbudowy zasadniczej na podłożu gruntowym,
to powinno ono spełniać wymagania określone w STWiORB D-02.01.01 [2] lub STWiORB D-02.03.01 [3].
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i
STWiORB.
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego bezpośrednio
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do
profilowania i zagęszczania podłoża jest możliwe za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.
Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności
jego odspojenia.
Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża nie może odbywać się na nim ruch budowlany,
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem podbudowy.
Po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoże (koryto) powinno być utrzymywane w dobrym stanie.
Jeśli uległo ono nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania podbudowy można przystąpić dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbędnych napraw.
Mieszanki niezwiązane przeznaczone do wykonania podbudowy pomocniczej powinny spełniać
wymagania dotyczące nieprzenikania cząstek pomiędzy warstwą podbudowy oraz podłożem gruntowym,
zgodnie z zależnością:
D15/d85 ≤ 5

(1)

w której:
D15 - wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren mieszanki, z której jest
wykonana warstwa podbudowy,
D85 - wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren gruntu podłoża.
Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, to na podłożu gruntowym należy ułożyć warstwę
odcinającą z drobnego kruszywa lub geowłókniny (geotkaniny). Ochronne właściwości geowłókniny
/geotkaniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu podłoża, wyznacza się z warunku:
d50 / 090 ≥ 1,2

(2)

w której:
d50 - wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren gruntu podłoża,
090
- umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu podłoża
zatrzymującego się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podana przez
producenta geowłókniny; masa powierzchniowa geowłókniny nie powinna być mniejsza od 200 g/m2.
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Warstwa odcinająca zabezpiecza przed przenikaniem drobnych cząstek podłoża gruntowego do warstwy
położonej wyżej. Drobne cząstki powodują wymieszanie gruntu podłoża z warstwą kruszywa,
uplastyczniając ją i wpływając na utratę jej nośności przy zawilgoceniu.
5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwę podbudowy zasadniczej
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w
mieszarkach, gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwórnie mieszanek
kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnić ciągłość produkcji zgodną z receptą laboratoryjną.
Ze względu na konieczność zapewnienia mieszance jednorodności nie zaleca się wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji kruszywa na drodze.
Przy produkcji mieszanki kruszywa należy prowadzić zakładową kontrolę produkcji mieszanek
niezwiązanych, zgodnie z WT-4 [21] załącznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawcę
należy stosować się do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [21]
załącznik B.
5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa
Mieszanka niezwiązana kruszywa po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na
miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca się w tym celu
korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczoną (przykrytą) skrzynią ładunkową.
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana metodą zmechanizowaną przy użyciu zalecanej,
elektronicznie sterowanej, rozkładarki, która wstępnie może zagęszczać układaną warstwę kruszywa. Na
mniejszych powierzchniac, na których nie jest możliwe zastosowanie nakładanki popuszcza się inne metody
rozkładania akceptowane przez Inżyniera. Rozkładana warstwa kruszywa powinna być jednakowej grubości,
takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Jeżeli układana konstrukcja 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 Inspektora Nadzoru.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej, określonej według próby Proctora. Mieszanka o większej wilgotności powinna zostać osuszona
przez mieszanie i napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarką, kilkakrotne przesuwanie mieszanki
równiarką. 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.
Rozścieloną mieszankę kruszywa ułożoną innym niż rozkładarka sprzętem należy sprofilować
równiarką lub ciężkim szablonem, do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych ustalonych w
dokumentacji projektowej. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia.
5.9. Zagęszczanie mieszanki kruszywa
Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa należy rozpocząć jej zagęszczanie, które należy
kontynuować aż do osiągnięcia wymaganego w STWiORB wskaźnika zagęszczenia.
Warstwę niezwiązaną kruszywa należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gładkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, a
następnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca się zagęszczać najpierw
walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. W miejscach trudno dostępnych należy stosować zagęszczarki
płytowe, ubijaki mechaniczne itp.
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Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy.
Zaleca się, aby grubość zagęszczanej warstwy nie przekraczała przy walcach statycznych gładkich
15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.
5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy
Zagęszczona warstwa, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym
stanie. Jeżeli po wykonanej warstwie będzie się odbywał ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiązany
naprawić wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.
5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej
Jeśli nie przewiduje się układania warstwy ścieralnej bezpośrednio po zagęszczeniu podbudowy
zasadniczej można, po zaakceptowaniu przez Inżyniera, zaimpregnować podbudowę zasadniczą asfaltem
160/220 w ilości około 1,0 kg/m2, albo emulsją kationową z przysypaniem kruszywem naturalnym 0/2 w
ilości około 5 kg/m2.
5.12. Roboty wykończeniowe
Roboty wykończeniowe, zgodne z dokumentacją projektową, STWiORB lub wskazaniami Inżyniera dotyczą
prac związanych z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:
-

odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych,

-

uzupełnienie zniszczonych w czasie robót istniejących elementów drogowych lub terenowych,

-

roboty porządkujące otoczenie terenu robót,

-

usunięcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robót.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1],
pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(t.j. stwierdzenie o oznakowaniu znakiem CE; deklaracje właściwości użytkowych wyrobów, ew. badania
wykonane przez dostawców itp.),
- wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót, obejmujące wszystkie właściwości
określone w tablicy 1 niniejszej STWiORB.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów Wykonawcy, które należy wykonać w czasie robót
podaje tablica 6.
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Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót
Wyszczególnienie robót
Częstotliwość badań
Wartości dopuszczalne
Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z
Wg pktu 5 i dokumentacji
1 raz
dokumentacją projektową
projektowej
Roboty przygotowawcze
Ocena ciągła
Wg pktu 5.3
Dla każdej partii kruszywa i przy
Właściwości kruszywa
Wg tablicy 1
każdej zmianie kruszywa
Uziarnienie mieszanki
2 razy na dziennej działce roboczej
Wg tablicy 4
Wilgotność mieszanki
Jw.
Jw.
Zawartość pyłów w mieszance
Jw.
Jw.
Zawartość nadziarna w mieszance
Jw.
Jw.
Wrażliwość mieszanki na mróz, wskaźnik
Jw.
Jw.
piaskowy
Zawartość wody w mieszance
Jw.
Jw.
Wartość CBR po zagęszczeniu mieszanki
10 próbek na 10 000 m2
Jw.
Zagęszczenie
1 raz na 10 00 m2
Io≤2,2
E1≥80Mpa
Nośność
1 raz na < 5 000 m2
E2≥140Mpa
Roboty wykończeniowe
Ocena ciągła
Wg pktu 5.12

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika odkształcenia
i wymaganych modułów odkształcenia.
Kontrolę zagęszczenia i nośności należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-02205, ale w
zakresie przyrostu obciążenia jednostkowego od 0,25 MPa do 0,35 MPa i przyrostu odkształcenia
odpowiadającemu temu zakresowi obciążeń jednostkowych oraz dla końcowego obciążenia 0,45MPa.
Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego
modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy.
Nośność podbudowy należy uznać za prawidłową jeżeli E1≥80Mpa E2≥140Mpa
Za zgodą Inżyniera nośność można kontrolować za pomocą belki Benkelmana lub ugięciomierza
dynamicznego FWD. Maksymalne dopuszczalne ugięcie przy obciążeniu 40 kN – 1,25 mm, a przy
obciążeniu 50 kN – 1,4 mm. Współczynnik do przeliczania ugięcia uzyskanego za pomocą ugięciomierza
FWD na ugięcie odpowiadające belce Benkelmana (BB=1,08 FWD).
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy zasadniczej
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwiązanej podaje tablica 7.
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych
Lp.

Wyszczególnienie badań
i pomiarów

Minimalna częstotliwość badań i
pomiarów

Dopuszczalne odchyłki

1

Szerokość warstwy

co 50m

+10 cm, -5 cm (różnice od
szerokości projektowej)

2

Równość podłużna

co 50 m

≤13mm
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D.04.04.02b

co 50 m

≤18mm

co 50m

± 0,5% (dopuszczalna tolerancja
od spadków projektowych)

Co 20 m, na krzywych co 10 m

-1 cm, + 0 cm dla 95%

Co 100 m

Przesunięcie od osi
projektowanej ± 5 cm

w 3 punktach na działce roboczej, lecz
nie rzadziej niż raz na 2000 m2

Różnice od grubości
projektowanej ±10%

4
5

Rzędne wysokościowe
osi i krawędzi

6

Ukształtowanie osi w planie *)

7

Grubość warstwy

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

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.
Pomiar szerokości warstwy dokonuje się na wysokości połowy grubości warstwy.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
[1], pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- zakup i dostarczenie wyrobów oraz materiałów i sprzętu,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,
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- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- wykonanie odcinka próbnego
- rozłożenie mieszanki,
- zagęszczenie mieszanki,
- utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań,
- uporządkowanie terenu robót i jego otoczenia,
- roboty wykończeniowe,
- odwiezienie sprzętu.

10. Przepisy związane
10.1. Specyfikacje techniczne (STWiORB)
[1]

D-M.00.00.00

Wymagania ogólne

[2]
[3]
[4]

D-02.01.01
D-02.03.01
D.02.03.01c

Wykopy
Wykonanie nasypów
Wzmocnienie podłoża gruntowego i nasypu geosyntetykami

10.2. Normy
[5]

PN-EN 933-1

[6]

PN-EN 933-3

[7]

PN-EN 933-4

[8]

PN-EN 933-5

[9]

PN-EN 1097-1

[10]

PN-EN 1097-2

[11]

PN-EN 1097-6

[12]

PN-EN 1367-1

[13]

PN-EN 1367-3

[14]
[15]

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

[16]

PN-EN 13242

[17]
[18]

PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

[19]

PN-EN 13286-47

[20]

PN-EN 1008

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu
ziarnowego – Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren
za pomocą wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren
– Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej
zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub
łamania kruszyw grubych
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie
odporności na ścieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody
oznaczania odporności na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6:
Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą
gotowania
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna
Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie
wyciągów przez wymywanie kruszyw
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwiązane – Wymagania
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2:
Metody określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą
Proctora
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47:
Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR,
natychmiastowy wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego
Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
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przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów
produkcji betonu
10.3. Inne dokumenty
[21] Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102
GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.)
[22] 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. nr 43, poz. 430)
[23] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg
Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997
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PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE
Z MIESZNKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru warstwy ulepszonego podłoża w ramach realizacji zadania pn. „Budowa ulicy
Stęszewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko”.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część Dokumentów
Przetargowych i Umowy i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy
ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem wytworzonej w betoniarni i obejmują:
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15cm –
ul. Stęszewska w pasie drogi wojewódzkiej nr 431
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1 Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym – mieszanka, w której następuje wiązanie i twardnienie na
skutek reakcji hydraulicznych.
1.4.2 Mieszanka związana cementem (CBGM) – mieszanka związana hydraulicznie, składająca się z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu, wody i cementu; wymieszaną w sposób zapewniający uzyskanie
jednorodnej mieszanki.
1.4.3 Mieszanka związana żużlem – mieszanka składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu, z
jednego lub więcej rodzajów żużla i wody, twardniejąca dzięki reakcji hydraulicznej lub/i
karbonatyzacji. Twardnienie może być przyspieszone przez dodanie aktywatora.
1.4.4 Żużel wielkopiecowy chłodzony powietrzem – kruszywo składające się głównie ze skrystalizowanych
krzemianów oraz glinokrzemianów wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schładzanie
powietrzem ciekłego żużla wielkopiecowego. Proces chłodzenia może odbywać się przy
kontrolowanym dodawaniu wody. Chłodzony powietrzem żużel wielkopiecowy twardnieje dzięki
reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.
1.4.5 Żużel stalowniczy chłodzony powietrzem – kruszywo składające się głównie z skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego
1.4.6 Żużel stalowniczy chłodzony powietrzem – kruszywo składające się głównie z skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierającego Ca0, SiO2, MgO oraz tlenek żelaza. Kruszywo otrzymuje się
przez powolne schładzanie powietrzem ciekłego żużla stalowniczego. Proces chłodzenia może odbywać
się przy kontrolowanym dodawaniu wody.
1.4.7 Granulowany żużel wielkopiecowy – szklisty, piaszczysty materiał składający się głównie z Ca0, SiO2,
Al2O3 i MgO, otrzymywany zwykle przez gwałtowne schłodzenie wodą ciekłego żużla
wielkopiecowego. Granulowany żużel wielkopiecowy twardnieje reakcją hydrauliczną. Paletyzowany i
suchy granulowany żużel wielkopiecowy mogą mieć zbliżone właściwości hydrauliczne.
1.4.8 Granulowany żużel wielkopiecowy częściowo mielony – granulowany żużel wielkopiecowy częściowo
mielony w celu zwiększenia proporcji ziaren mniejszych od 0,063 mm. Powoduje to wzrost szybkości
twardnienia i wytrzymałości mieszanki.
1.4.9 Mielony granulowany żużel wielkopiecowy – granulowany żużel wielkopiecowy mielony w celu
dodatkowego zwiększenia udziału ziaren mniejszych od 0,063 mm.
1.4.10 Mieszanka z popiołem lotnym – mieszanka składająca się z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu,
popiołu lotnego wapiennego lub krzemionkowego i wody, twardniejąca dzięki reakcji hydraulicznej.
1.4.11 Popiół lotny – drobny proszek powstały w wyniku spalenia w elektrowniach elektrycznych pyłu
węglowego lub lignitu, uzyskany w trakcie mechanicznego lub elektrostatycznego procesu wytrącania.
1.4.12 Krzemionkowy popiół lotny (glinowo-krzemianowy popiół lotny) – popiół lotny, w którym
podstawowymi składnikami chemicznymi są krzemiany, gliniany i tlenki żelaza wyrażone jako SiO2,
Al2O3 i Fe2O3, charakteryzujące się właściwościami hydraulicznymi i pucolanowymi. Popiół lotny
krzemionkowy może być składowany, dostarczany i używany zarówno w warunkach mokrych jak i
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1.4.13
1.4.14

1.4.15

1.4.16

1.4.17

1.4.18
1.4.19
1.4.20

1.4.21

1.4.22
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suchych.
Wskaźnik smukłości – stosunek wysokości do średnicy próbki.
Szczelność – stosunek objętości ziaren do objętości mieszanki zawierającej ziarna i wolne przestrzenie
między nimi. Szczelność oblicza się ze stosunku maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu
mieszanki (ρd wg PN-EN 13286-2 zmodyfikowana metoda Proctora) do gęstości objętościowej ziaren
mieszanki (ρp wg PN-EN 1097-6 załącznik A).
Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym, wyrażony jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy
kategoriami różnych właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, że nie
jest wymagane badanie danej cechy.
Partia – wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawę dzieloną (np. ładunek wagonowy, ładunek
samochodu ciężarowego, dostawa) lub hałdę, która została wyprodukowana w okresie występowania
jednakowych warunków. Przy ciągłym procesie produkcyjnym jako partię należy przyjmować ilość
wyprodukowaną w ustalonym czasie.
Podłoże ulepszone z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa lub zespół warstw
leżących pod konstrukcją nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podłoże gruntowe (grunt rodzimy
lub nasypowy) nie spełnia warunków nośności i/lub mrozoodporności.
Podłoże ulepszone może zawierać następujące warstwy: mrozoochronną, odcinającą i wzmacniającą, a
w przypadku podłoża ulepszonego jednowarstwowego może ono spełniać funkcje wszystkich tych
warstw jednocześnie.
Grubość warstwy podłoża ulepszonego zależna jest od rodzaju i grubości konstrukcji nawierzchni,
kategorii obciążenia ruchem (KRi) oraz grupy nośności (Gi) podłoża rodzimego i głębokości
przemarzania gruntu, z zachowaniem przyjętej w kraju zasady ograniczonej odporności konstrukcji na
działanie mrozu.
Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zapewniająca
ochronę konstrukcji nawierzchni drogowej przed skutkami oddziaływania mrozu.
Warstwa odcinająca z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa stosowana w celu
uniemożliwienia przedostania się cząstek gruntu podłoża do warstwy wyżej położonych.
Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – dolna część konstrukcji nawierzchni dróg
służąca do przenoszenia obciążeń z ruchu na podłoże.
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie
warstwy mogą być wykonane w kilku warstwach technologicznych.
Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa, zapewniająca
przenoszenia obciążeń z warstwy podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. Podbudowa pomocnicza
może składać się z kilku warstw o różnych właściwościach.
Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – warstwa zapewniająca
przenoszenie obciążeń z warstw wyżej leżących na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.

1.4.23. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, jakość zastosowanych wyrobów oraz za
zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. Wyroby budowlane
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów podano w STWIORB D-M.00.00.00. Wymagania ogólne.
Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy i ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem
według zasad niniejszej STWIORB są:
2.1. Kruszywa winny spełniać wymagania tablicy 1.1 WT-5
Skróty użyte w tablicy: Kat. – kategoria właściwości, Dekl – deklarowana, wsk. – wskaźnik, wsp. –
współczynnik, roz. -rozdział
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Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25] i PN-EN 13242 [19]
dla ruchu kategorii KR1 ÷ KR6

Metoda
Właściwość
badania
kruszywa

Punkt
PNEN

wg

dla kruszywa związanego cementem w warstwie
podłoża ulepszonego i
podbudowy pomocniczej

podbudowy zasadniczej

13242
Frakcje/zestaw sit #

-

4.1

Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1.
Wszystkie frakcje dozwolone

Uziarnienie

PN-EN

4.3.1

Kruszywo grube: kat. GC80/20, kruszywo drobne: kat.
GF80, kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GA75.

933-1 [6]
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunków 1÷5
Ogólne granice i
tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na
sitach pośrednich

PN-EN

4.3.2

Kat. GTCNR (tj. brak wymagania)

Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o
ciągłym uziarnieniu

PN-EN

4.3.3

Kruszywo drobne: kat. GTFNR (tj. brak wymagania),
kruszywo o ciągłym uziarnieniu: kat. GTANR (tj. brak
wymagania)

Kształt kruszywa grubego
– maksymalne warunki
wskaźnika płaskości

PN-EN

4.4

Kat. FIDekl (tj. wsk.
płaskości > 50)

Kat. FI50 (tj. wsk. płaskości
≤ 50)

Kształt kruszywa grubego
– maksymalne wartości
wskaźnika kształtu

PN-EN

4.4

Kat. SIDekl (tj. wsk.
kształtu >55)

Kat. SI50 (tj. wsk. kształtu ≤
55)

Kategorie procentowych
zawartości ziaren o
powierzchniach
przekruszonych lub
łamanych oraz ziaren
całkowicie zaokrąglonych
w kruszywie grubym

PN-EN

4.5

Kat. CNR (tj. brak wymagania)

Zawartość pyłów**) w kruszywie grubym

PN-EN

4.6

Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063
mm jest > 4)

4.6

Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodzącej przez sito 0,063
mm jest > 22)

-

4.7

Brak wymagań

Odporność na
rozdrabnianie kruszywa
grubego

PN-EN

5.2

Kat. LA60 (tj. wsp. Los
Angeles jest ≤ 60)

Odporność na ścieranie

PN-EN

5.3

Kat. MDENR (tj. brak wymagania)

933-1 [6]

933-1 [6]

933-3*) [7]

933-4*) [8]

933-5

[9]

933-1 [6]
Zawartość pyłów**) w
kruszywie drobnym

PN-EN
933-1 [6]

Jakość pyłów

Kat. LA50 (tj. wsp. Los
Angeles jest ≤ 50)

1097-2 [13]
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1097-1 [12]
Gęstość ziaren

PN-EN
1097-6, roz.
7, 8 i 9 [14]

5.4

Deklarowana

Siarczany rozpuszczalne w
kwasie

PN-EN

6.2

Kruszywo kamienne: kat. AS0,2 (tj. zawartość
siarczanów

1744-1 [17]
≤ 0,2%), żużel kawałkowy wielkopiecowy: kat. AS1,0 (tj.
zawartość siarczanów ≤ 1,0%)
Całkowita zawartość siarki

PN-EN

6.3

Kruszywo kamienne: kat. SNR (tj. brak wymagania), żużel
kawałkowy wielkopiecowy: kat. S2 (tj. zawartość siarki
całkowitej ≤ 2%)

6.4.1

Deklarowana

1744-1 [17]
Składniki wpływające na
szybkość wiązania i
twardnienia mieszanek
związanych
hydraulicznie

PN-EN

Stałość objętości żużla
stalowniczego

PN-EN
1744-1, roz.
19.3 [17]

6.4.2.
1

Kat. V5 (tj. pęcznienie ≤ 5 % objętości). Dotyczy żużla z
klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca
łukowego

Rozpad krzemianowy w
żużlu wielkopiec.
kawałkowym

PN-EN
1744-1, p.
19.1 [17]

6.4.2.
2

Brak rozpadu

Rozpad żelazawy w żużlu
wielkopiec. kawałkowym

PN-EN
1744-1,
p.19.2 [17]

6.4.2.
3

Brak rozpadu

Składniki rozpuszczalne w
wodzie

PN-EN
1744-3 [18]

6.4.3

Brak substancji szkodliwych dla środowiska wg
odrębnych przepisów

-

6.4.4

Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik,
mogących pogorszyć wyrób końcowy

Zanieczyszczenia

1744-1 [17]

Zgorzel słoneczna bazaltu

PN-EN
1367-3[16] i
PN-EN
1097-2 [13]

7.2

Kat. SBLA (tj. wzrost współczynnika Los Angeles po
gotowaniu ≤ 8%)

Nasiąkliwość

PN-EN
1097-6, roz.
7 [14]

7.3.2

Kat. W242 (tj. maksymalna wartość nasiąkliwości ≤ 2%
masy)

PN-EN
1367-1 [15]

7.3.3

Skały magmowe i
przeobrażone: kat. F4 (tj.
zamrażanie-rozmrażanie ≤
4% masy), skały magmowe
i przeobrażone FNR

(Jeśli kruszywo nie spełni
warunku W242, to należy
zbadać jego
mrozoodporność wg p.
7.3.3 – wiersz poniżej)
Mrozoodporność na
kruszywa frakcji 8/16 mm
(Badanie
wykonywane tylko w
przypadku, gdy
nasiąkliwość kruszywa
przekracza WA242)
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-

Zał. C

Deklarowany

p.C3.4
Istotne cechy
środowiskowe

-

Zał. C
pkt
C.3.4

Większość substancji niebezpiecznych określonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuje
w źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartości dopuszczalnych wg odrębnych
przepisów

*)

Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości

**)

Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych

***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m
2.2. Cement
Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5N wg PN-EN 197-1.:
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196.
Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-6731-08.
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.
2.3. Woda
Do podbudowy i ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem należy stosować wodę
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie
jej nie wymaga przeprowadzania badań.
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżąca kontrolę zgodnie
z PN-EN 1008:

3. Sprzęt
3.1. Wytwórnia betonów
Betoniarnia nie może zakłócać warunków ochrony środowiska tj. powodować zapylenia terenu,
zanieczyszczać wód i wywoływać hałas powyżej dopuszczalnych norm. Wydajność betoniarni musi zapewnić
zapotrzebowanie dla danej budowy. Betoniarnia musi posiadać pełne wyposażenie gwarantujące właściwą jakość
wytworzonej mieszanki. Minimalna pojemność zasypowa betoniarki - 1000 l (dm3). Dozowanie wagowe
kruszywa i cementu z dokładnością + 3%. Dozowanie wody objętościowe przy pomocy objętościomierza
przepływowego. Zabrania się stosowania betoniarek wolno spadowych.
3.2. Układanie podbudowy i warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem wykonywane
będzie równiarką lub układarką do mieszanki betonowej.

3.3. Sprzęt do zagęszczania podbudowy i ulepszonego podłoża:
- walec ogumiony średni lub ciężki o regulowanym ciśnieniu w oponach,
- walec gładki stalowy wibracyjny dwuwałowy, prowadzony,
- płyta wibracyjna lekka lub ciężka.
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Wybór urządzeń do zagęszczania pozostawia się Wykonawcy w zależności od jego możliwości i warunków
terenowych - szerokości zagęszczanej warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża.
3.4. Użyty przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny do wykonywania podbudowy i ulepszonego podłoża musi być
sprawny technicznie i uzyskać akceptację Inżyniera.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. Transport kruszywa do betoniarni odbywać się może dowolnymi środkami transportu, zabezpieczającymi
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami.
4.3. Transport cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.
Przewiduje się transport cementu do wytwórni betonów - luzem, w cysternach przystosowanych do przewozu
wyrobów sypkich.
4.4. Transport mieszanki odbywać się musi samochodami samowyładowczymi – zalecany boczny przechył
skrzyni. Samochody powinny charakteryzować się dużą pojemnością, tj. 10 ton.
Mieszanka w czasie transportu powinna być chroniona od wpływów atmosferycznych takich jak: opady,
nasłonecznienie, wiatry. Przy braku osłon w konstrukcji środków transportowych należy stosować przykrycia
(folia, brezent).

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Warstwy ulepszonego podłoża układane będą na gruncie.
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Wytyczne do zaprojektowania mieszanki związanej cementem w betoniarce
Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją Inżynierowi do
zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych składników, zaakceptowanych wcześniej
przez Inżyniera do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych próbek.
Receptura powinna być opracowana w oparciu o następujące źródła:
- wytyczne niniejszej specyfikacji,
- WT-5
- założenia ujęte w PZJ.
Skład mieszanki projektuje się ze względu na wytrzymałość na ściskanie próbek (System I) zagęszczanych
metodą Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D=1
Minimalna zawartość cementu w mieszance dla poszczególnych warstw wg PN-EN 14227-1.
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Tablica 1.3
Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm
>8,0 do 31,5
2,0 do 8,0

Minimalna zawartość spoiwa, % (m/m)
3
4

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej według normalnej próby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2, z tolerancją +10%, -20% jej wartości.
Wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstw ulepszonego podłoża klasy C1,5/2,0 oraz
podbudowy pomocniczej C3/4 i podbudowy zasadniczej C5/6 dla KR1- KR4.
Tablica 1.4
Lp.
Właściwości
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
2.0
2.1

Składniki
Cement
Kruszywo
Woda zarobowa
Dodatki
Mieszanka
Uziarnienie:

2.2
2.3

-mieszanka CBGM 0/31,5 mm
Minimalna zawartość cementu
Zawartość wody

2.4

2.5

Wytrzymałość na ściskanie (system I) –
klasa wytrzymałości Rc wg tab. 1.2 wg
WT-5
Mrozoodporność

Wymagania
KR1-KR6

Uwagi

wg PN-EN 197-1
tablica 1.1
p. 1.1.3
p. 1.1.4
Krzywe graniczne
uziarnienia:
Rys 1.1
wg tablicy 1.3
wg projektu
Klasa C1,5/2,0
Klasa C3,0/4,0
klasa C5,0/6,0
≥0,6podbudowa
pomocnicza
≥ 0,7 podbudowa
zasadnicza

Ustalanie na podstawie PN-EN
13286-2
Badanie wg PN-EN 13286-41
po 28 dniach pielęgnacji
Badania wg p. 1.2.8 WT-5 [26]

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierać się w obszarze między krzywymi granicznymi na rys. 1.1 dla
0/31,5
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Za zgodą Inżyniera można zastosować krzywe uziarnienia z rysunków 1.2,1.3,1.4 i 1.5 WT-5
5.2.2. Warunki prowadzenia produkcji mieszanki
Mieszanka związana cementem może być produkowana przy temperaturze otoczenia powyżej 5 oC.
Ewentualne rozszerzenie tego okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inżyniera, w przypadku
stwierdzenia dobrych warunków pogodowych tj temperatury powyżej 5 oC, nie występowania przymrozków oraz
opadów deszczu. Produkcja może odbywać się jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej zatwierdzonej
przez Inżyniera. Wykonawca musi posiadać na budowie własne laboratorium lub też za zgodą Inżyniera zlecić
nadzór niezależnemu laboratorium.
Inżynier
będzie
dysponował
własnym
laboratorium
z laboratorium Wykonawcy, uczestnicząc w badaniach.

lub

też

będzie

korzystał

5.2.3. Produkcja mieszanki
Produkcja może zostać rozpoczęta na wniosek Wykonawcy, po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. Roboczy
skład mieszanki przygotowuje Wykonawca, opracowując go na bazie receptury laboratoryjnej. Służy ona do
zaprogramowania lub nastawienia nawożenia kruszywa (jednego lub dwóch) oraz cementu i wody. Skład
mieszanki należy umieścić na tablicy w widocznym miejscu dla operatora i Inżyniera. Czas mieszania
składników powinien być ustalony doświadczalnie, w zależności od składu i wymaganej wilgotności optymalnej
mieszanki oraz rodzaju urządzenia mieszającego.
Producent mieszanki mineralnej musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji opisaną w WT-5 , aby
zapewnić, że wyrób spełnia wymagania niniejszej STWiORB.
5.2.4. Transport mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi o
dużej pojemności, tj minimum 10 ton.
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5.2.5. Wbudowywanie mieszanki powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych, w wilgotne
koryto gruntowe lub na wilgotną niżej położoną warstwę. Zabrania się układania mieszanki w deszczu.
Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed zagęszczeniem powinna być sprofilowana i dokładnie
wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych i podłużnych. Złącza poprzeczne, wynikające z
początku lub końca dziennej działki roboczej należy wykonać przez równe pionowe odcięcie.
5.2.6. Zagęszczenie warstwy.
Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej, dla danego przekroju
poprzecznego.
Wszelkie
manewry
walca
należy
przeprowadzać
płynnie,
między
innymi
rozpoczęcie
i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może powodować szarpnięć.
Zagęszczenie mieszanki musi być zakończone przed upływem 2 godzin od chwili kontaktu cementu i wody.
Wskaźnik zagęszczenia mieszanki powinien wynosić Is ≥ 1,00, określony zgodnie z normą PN-S-02205. Sprzęt
do zagęszczania opisano w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.
Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych.
Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczenia lub w inny sposób wadliwe, muszą być
naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i
ponowne zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy.
5.2.7 Spoiny robocze i szczeliny
Należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonywanie warstwy na całej projektowanej
szerokości.
Przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa należy pionową krawędź
wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance,
należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny
sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej
krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczenia
jednego pasa, a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być względem nich
przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
Na podbudowie zasadniczej należy wykonać w początkowej fazie twardnienia szczeliny pozorne na głębokość
około 7 cm. Szczeliny winny być o szerokości 3 do 5 mm. Szczeliny należy naciąć co 3,5 m.
5.2.8. Warunki dojrzewania wykonanej warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża
Nie należy dopuścić do wyschnięcia warstwy mieszanki związanej cementem aby nie powstały pęknięcia
skurczowe.
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów:
- skropienie warstwy emulsją asfaltową wg STWiORB D.04.03.01 w ilości 0,7 -1,0 kg asfaltu /m2,
- skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi spełniającymi wymagania aprobaty technicznej wydanej
przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera,
- utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
- przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości co najmniej
30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
- przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie w stanie wilgotnym w czasie co najmniej
7 dni.
Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po warstwie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym
czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą Inżyniera.
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6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
Kontrola w czasie prowadzenia robót polega na sprawdzeniu przez Inżyniera na bieżąco,
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę wyrobów i zgodności wykonywanych robót z
projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Wykonawca w obecności Inżyniera wykona serię (próbek) z każdej dziennej działki roboczej do badania
wytrzymałości na ściskanie dla każdej klasy wytrzymałości.
W czasie układania warstwy Wykonawca zobowiązany jest kontrolować:
- jednorodność układanej warstwy,
- prawidłowość
cech
geometrycznych
i poprzeczna).

(szerokość,

grubość,

równość

podłużna

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz
zaakceptowania przez Inżyniera wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy.
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża
podano w tablicy 1b.
Tablica 1b. Częstotliwość badań i pomiarów

Lp.

Wyszczególnienie badań

Częstotliwość badań
Maksymalna powierzchnia
Minimalna liczba badań
podbudowy lub
na dziennej działce
ulepszonego podłoża
roboczej
przypadająca na jedno
badanie

1

Uziarnienie mieszanki
Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa
2
ze spoiwem
2
600 m²
3
Wilgotność mieszanki
4
Zagęszczenie warstwy
5
Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża
3
400 m²
Wytrzymałość na ściskanie
6
3 próbek
400 m²
- 28-dniowa
Badania spoiwa:
przy projektowaniu składu mieszanki i przy każdej
7
- cementu
zmianie
8
Badania wody
dla każdego wątpliwego źródła
9
Badania właściwości kruszywa
dla każdej partii i przy każdej zmianie kruszywa
10
Mrozoodporność
przy projektowaniu i w przypadkach wątpliwych
Zmiana rodzaju kruszywa wymaga sprawdzenia receptury.
6.2.2.Uziarnienie
Próbki do badań należy pobierać z mieszarek przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa powinno być
zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB.
6.2.3. Wilgotność mieszanki kruszywa z cementem
Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej
mieszanki, z tolerancją +10%-20% jej wartości.
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6.2.4 Zagęszczenie warstwy
Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z PN-S-02205.
6.2.5 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża
Grubość wykonanej warstwy oznaczana wg PN-EN 12697-36 może odbiegać od projektu o wartość
±10%. Dopuszcza się przy odbiorze warstwy przez zamawiającego pomiar za pomocą georadaru GPR.
6.2.6. Wytrzymałość na ściskanie
Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do
badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w
ilości 3 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-EN 13286-50. Próbki należy badać po 28
dniach przechowywania zgodnie z PN-EN 13286-41 (system I). Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB.
Dopuszcza się badania wytrzymałości na ściskanie po 7 i po 14 dniach. Wymagana wytrzymałość w takim
przypadku winna wynikać z receptury. Wymagana wytrzymałość po 28 dniach pozostaje bez zmian.
6.2.7. Badania spoiwa
Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane w STWiORB.
6.2.8 Badania wody
W przypadku wątpliwości należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN1008 .
6.2.9 Badanie właściwości kruszywa
Właściwości kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju kruszywa. Właściwości powinny być
zgodne z wymaganiami podanymi w STWiORB dotyczących podbudowy i ulepszonego podłoża.
6.3. Badania odbiorcze
6.3.1
Wymagania
i ulepszonego podłoża.
Częstotliwość
tabl. 2.

oraz

dotyczące
zakres

cech

badań

i

geometrycznych
pomiarów

i

dotyczących

wytrzymałościowych
cech

podbudowy

geometrycznych

podaje

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego ulepszonego podłoża stabilizowanego
spoiwem i podbudowy.
Minimalna częstotliwość badań
Lp.
Wyszczególnienie badań i pomiarów
i pomiarów
1
Szerokość
10 razy na 1 km
w sposób ciągły planografem
2
Równość podłużna
albo co 20 m łatą każdym pasie
3
Równość poprzeczna
10 razy na 1 km
4

Spadki poprzeczne*

5

Rzędne wysokościowe

6

Ukształtowanie osi w planie*

7

Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża

10 razy na 1 km
co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10
m
co 100 m
w 3 punktach lecz nie rzadziej
niż raz na 2000 m²
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*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach
głównych łuków poziomych.
6.3.2 Szerokość ulepszonego podłoża i podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż
+ 10 cm,- 5 m.
Na jezdniach bez krawężników szerokość warstwy 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 i ulepszonego podłoża
Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem,
zgodnie
z
normą
BN-68/8931-04.
Nierówności
poprzeczne
podbudowy
i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podłużne nie powinny przekraczać:
- 15 mm dla warstwy ulepszonego podłoża i podbudowy.
Nierówności poprzeczne nie powinny przekraczać 18 mm.
6.3.4 Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża
Spadki poprzeczne ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +
0,5%.
6.3.5 Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża
Różnice pomiędzy rzędnymi w osi i przy krawędziach wykonanej warstwy ulepszonego podłoża i
podbudowy,
a
rzędnymi
projektowanymi
nie
powinny
przekraczać
+ 0 cm, - 2 cm
6.3.6 Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża
Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowej o
więcej niż 5 cm.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" [1].
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ulepszonego podłoża.
Pomiar szerokości warstwy dokonuje się na wysokości połowy grubości warstwy.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Inżynier oceni
wyniki badań i pomiarów przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą STWiORB. W wypadku
stwierdzenia usterek, Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania. Wykonawca wykona je na koszt
własny w ustalonym terminie.
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9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Płatność za 1 m2 wykonanej warstwy podbudowy i ulepszonego podłoża należy przyjmować zgodnie z
obmiarem,
oceną
jakości
użytych
wyrobów
i
oceną
jakości
wykonanych
robót,
na podstawie wyników pomiarów i badań .
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robót obejmuje:
-

prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robót,
zakup wyrobów i materiałów,
dostarczenie wyrobów i materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów
i urządzeń pomocniczych,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki,
pielęgnacja wykonanej warstwy,
przeprowadzenie
niezbędnych
badań
laboratoryjnych
i
pomiarów
wymaganych
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

10. Przepisy związane
PN-EN 197-1
użytku
PN-EN-196
PN-B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-EN 197-2
PN-EN1008
BN-88/6731-08
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
PN-EN 196-6
PN-EN 932-3
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5

PN-EN 933-8
PN-EN 1097-6
PN-EN 13242
PN-EN 13286-1

Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego
Metody badania cementu
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości siarki metodą bromową
Ocena zgodności
Woda zarobowa do betonu
Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
Metody badania cementu -- Oznaczanie stopnia zmielenia
Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -Metoda przesiewania
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie kształtu ziarn za pomocą
wskaźnika płaskości
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn -Wskaźnik kształtu
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie procentowej zawartości
ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw
grubych
Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 8: Ocena zawartości drobnych
cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie
gęstości ziarn i nasiąkliwości
Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 1: Laboratoryjne
metody oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności -- Wprowadzenie, wymagania
ogólne i pobieranie próbek
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Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 2: Metody
określania gęstości i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proctora
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 41: Metoda
oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym
Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym -- Część 50: Metoda
sporządzania próbek związanych hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub
zagęszczania na stole wibracyjnym
Mieszanki związane cementem

Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie.( Dz.U. Nr 43)
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych WT-5 2010. Wymagania Techniczne.
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem nawierzchni z koski brukowej betonowej, które zostaną wykonane w ramach
realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Stęszewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowej i
obejmują:
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz ST D.00.00.00
"Wymagania ogólne".
1.4.2. Brukowa kostka betonowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie
produkcji.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. Wyroby budowlane i materiały
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
Wyrobami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni według zasad niniejszej specyfikacji jest kostka
brukowa betonowa koloru szarego i grafitowego grubości 8 cm.
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania.
2.1.1. Należy stosować kostkę klasy D, T, H, według wymagań zapisanych w PN-EN 1338
2.1.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.
oraz być wykonane z betonu klasy co najmniej C50/60 (B60) wg PN-EN 206-1
Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Lp.
1

Cechy

Wartość

Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu, MPa,
-pojedynczy wynik co najmniej, MPa

131

3,6
2,9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
2

3

D.05.03.23

Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających
- ubytek masy po badaniu, średnio kg/m2
- pojedynczy wynik, kg/m2
Odporność na ścieranie metodą z załącznika G, mm
lub metoda alternatywną z załącznika H, mm3/mm2

≤1,0
≤1,5
≤23
≤20000/5000

2.1.3. Wygląd zewnętrzny
Górna powierzchnia wyrobu powinna być bez rys, odprysków i rozwarstwienia między warstwami.
Jeśli maksymalne wymiary kostki są większe od 300mm, to odchyłki dla górnej płaskiej powierzchni wynoszą:
- dla długości pomiarowej 300mm max wypukłość 1,5mm i max wklęsłość 1,0mm.
- dla długości pomiarowej 400mm max wypukłość 2,0mm i max wklęsłość 1,5mm.
2.1.4. Kształt i wymiary
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
− na długości
− na szerokości
− na grubości

± 2 mm,
± 2 mm,
± 3 mm.

Różnica między dwoma pomiarami grubości tej samej kostki powinna być ≤3mm.
Maksymalna dopuszczalna różnica pomiędzy pomiarami dwóch przekątnych prostokątnej kostki, której długość
przekątnej przekracza 300mm, wynoszą dla klasy J 5mm i klasy K 3mm.
Kolor kostek: szary, grafitowy i czerwony.
2.3. Składniki podsypki cementowo-kruszywowej oraz zaprawy cementowo-piaskowej do wypełnienia
spoin
cement portlandzki 32,5- odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania
i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku,
kruszywo naturalne odpowiadający wymaganiom PN-EN 13242 dla kategorii GF80, f16 i CNR,
woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN-1008 ”Woda zarobowa do betonu”.
Bez badań można stosować wodę wodociągową pitną.
żwir odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Przewiduje się ręczne wykonanie robót.
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
4.2. Kostka betonowa wibro-prasowana przewożona może być dowolnymi środkami transportu. Transport i
składowanie kostki musi odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed możliwością uszkodzenia tj. na
paletach i osłonięte folią.
Kostkę można przewozić po uzyskaniu 0,7 wytrzymałości wymaganej.
4.3. Kruszywo - może być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.
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Podczas transportu i składowania należy zabezpieczyć różne asortymenty przed zmieszaniem.
4.4. Transport cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem.

5. Wykonywanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Wykonanie podsypki
Warstwę podsypki należy wykonać na podbudowie zgodnej z projektem z mieszaniny cementu i kruszywa
naturalnego 0/2 s stosunku 1:4.
5.3. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoruzaakceptowanego przez Inspektora.
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby spoiny między kostkami wynosiły nie więcej niż 3 mm,
szerokość spoin pomiędzy kostką i krawężnikiem lub obrzeżem nie powinna być większa niż 8 mm, konieczne
jest więc docięcie kostek. Kostkę należy układać odpowiednio wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Do ubijania 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.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone należy wymienić na nowe, nieuszkodzone.
Do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Zagęszczanie należy zakończyć przed początkiem wiązania cementu w podsypce
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić kruszywem naturalnym 0/2, a następnie zamieść powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych.

6. Kontrola jakości
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
6.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubości oraz wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych.
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać + 1,0 cm.
6.3. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i
odpowiednimi ST.
6.4. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5 niniejszej ST:
− pomierzenie szerokości spoin,
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.5.1. Sprawdzenie równości nawierzchni
Równość należy sprawdzić łatą 4m co najmniej raz na każde 150-300m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie
rzadziej niż co 50m - dopuszczalny prześwit pod łatą 1,0cm,
6.5.2. Sprawdzenie profilu podłużnego
Profil podłużny należy sprawdzić za pomocą niwelacji w punktach charakterystycznych, jednak nie rzadziej niż
co 100m – odchylenia od projektu nie mogą przekraczać ±2cm,
6.5.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Pochylenia poprzeczne należy sprawdzić co najmniej raz na 150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie
rzadziej niż co 50m – dopuszczalne odchylenie ±0,5%
6.5.4. Szerokość nawierzchni
Szerokość nawierzchni nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż + 5 cm.
6.5.5. Częstotliwość pomiarów
Pomiary szerokości nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z brukowej kostki
betonowej.
W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
− wykonanie podsypki.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00.”Wymagania ogólne”
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Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
- zakup i dostarczenie wyrobów budowlanych i materiałów,
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
− oznakowanie robót,
− zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,
− wykonanie podsypki,
− przycięcie kostek,
− ułożenie i ubicie kostki,
− wypełnienie zaprawą cementowo - piaskową,
− wypełnienie zaprawą piaskiem (kostka koloru czerwonego),
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej,
− koszt odpadów i ubytków materiałowych,
− uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. Przepisy związane

-

PN-EN 1338
PN-B-04111
PN-EN 197-1

-

PN-EN 1008
BN-68/8931-01
BN-68/8931-04
PN – EN 13242

-

PN – EN 206-1

Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.
Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku
Woda zarobowa do betonów.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Beton
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UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW
CPV : Roboty w zakresie usuwania gleby
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru humusowania
pasów zieleni, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Stęszewskiej i ulicy
Zielonej w m. Krosinko”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące prowadzenia robót przy humusowaniu pasów zielni i
obejmują:
humusowanie
z
obsianiem
przy
grubości
warstwy
humusu
10
cm,
z wykorzystaniem humusu z dowozu.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.
1.4.2. Humus – ziemia roślinna (urodzajna).
1.4.3. Humusowanie – pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.
1.4.4. Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej korzeniami roślinności
trawiastej.
1.4.5. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina do niej
przyrosła.
1.4.6. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M.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 Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”.

2. Wyroby budowlane i materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów)
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów (materiałów) podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wyrobami budowlanymi (materiałami) stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji
są:
2.2. Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 3% części organicznych. Humus powinien być wilgotny i
pozbawiony kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.
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W przypadkach wątpliwych Inspektor może zlecić
że ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:
a)

optymalny skład granulometryczny:
- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)

b) zawartość fosforu (P2O2)
c) zawartość potasu (K2O)
d) kwasowość pH

wykonanie

badań

w

celu

stwierdzenia,

12 ÷ 18 %,
20 ÷ 30 %,
45 ÷ 70 %,
> 20 mg/m2,
> 30 mg/m2,
≥ 5,5.

2.3. Nasiona traw
Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować
mieszanki
traw
o
drobnym,
gęstym
ukorzenieniu,
spełniające
wymagania
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998 tj. napisać skład mieszanki.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu:
 cysterna do wody z własnym napędem poruszania i pompowania lub odpowiednio dostosowana oraz
umocowana na przyczepie,
 walce gładkie, żebrowane lub ryflowane,
 hydrosiewnik z ciągnikiem,
 równiarki,
 ubijaki o ręcznym prowadzeniu,
 wibratory samobieżne,
 podstawowe narzędzia do humusowania powierzchni skarpy i darniowania takie jak: łopaty, grabie, młotki,
topory, ręczne piły itp.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport wyrobów (materiałów)
4.2.1. Wodę należy dostarczyć beczkowozem.
4.2.2. Nasiona traw można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przez
zawilgoceniem.
4.2.3. Szpilki, paliki, kołki, sznurek, zraszacze, drabiny można przewozić dowolnymi środkami transportu w
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
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5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Transport i składowanie wyrobów budowlanych oraz materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej ST
do realizacji powyższego zadania. Źródła pozyskania wyrobów budowlanych (materiałów) muszą uzyskać
akceptację Inspektora.
Transport wyrobów budowlanych omówiono w punkcie 4 niniejszej ST.
5.2.2. Humusowanie pasów zieleni z obsianiem trawą
Proces humusowania z obsianiem trawą obejmuje:
-

Wyrównanie powierzchni terenu przed humusowaniem

-

Rozścielenie warstwy humusu
Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić 15cm. Ułożoną warstwę humusu należy lekko zagęścić
przez ubicie ręczne lub mechaniczne oraz dokładnie wyrównać powierzchnię.

-

Zagęszczenie rozścielonej warstwy humusu,

-

Zagrabienie zahumusowanych pasów zieleni,

-

Zagęszczenie zahumusowanego terenu walcem kołowym gładkim,

-

Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilości 300 kg na 1 hektar,

-

Ubicie powierzchni obsianej trawami,

-

Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym,

-

Zraszanie wodą w okresach posusznych obsianych powierzchni,

-

Usuwanie chwastów z obsianej powierzchni, szczególnie przed wysianiem przez nie nasion,

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania trawą i umocnienia przez darniowanie
Kontrola jakości polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST, oraz na
sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
6.2.1 Kontrola jakości robót polega na:
a) oględzinach zewnętrznych,
b) badaniach szczegółowych.
Badania szczegółowe należy przeprowadzić tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie oględzin zewnętrznych
nieprawidłowości w zahumusowaniu lub złego stanu zadarnienia.
6.2.2.

Termin badań

Badania i obserwacje młodej roślinności należy rozpocząć po upływie od pięciu do sześciu tygodni po
wykonaniu umacniania i zadarniania i powtórzyć po upływie dalszych trzech tygodni, jeśli wystąpi taka potrzeba.
6.2.3.

Oględziny zewnętrzne

Badania te polegają na obejrzeniu całej powierzchni objętej umacnianiem i zadarnianiem w celu sprawdzenia czy
jest ona równomiernie zadarniona, czy jest równa i czy nie ma widocznych uszkodzeń, obsunięć, podmyć oraz
czy poszczególne fragmenty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej trwałe uszkodzenie jak
również czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię darniny.
6.2.4.
Badania szczegółowe
W miejscach, w których w czasie oględzin zewnętrznych stwierdzono nieprawidłowości,
a szczególnie tam gdzie zadarnienie jest nierównomierne lub trwale uszkodzone, należy przeprowadzić
szczegółowe badanie rodzaju i miąższości warstwy ziemi urodzajnej, kołków, szpilek oraz jakości wykonania
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robót. Liczbę miejsc badawczych ustala się jak następuje; jedno badanie na każde 1 000 m2 nieodpowiednio
zadarnionej i umocnionej powierzchni, lecz nie mniej niż dwa miejsca łącznie.
6.2.5. Ocena wyników badań
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne
i ponownie przedstawić do ponownego odbioru.

z

wymaganiami

normy

należy

poprawić

6.2.6. Kontrola jakości humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z ST oraz na sprawdzeniu daty
ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu trawy, łączna powierzchnia
nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż
2 % powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar
pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp i dna rowu przez
humusowanie i obsianie trawą.
W/w jednostki uwzględniają elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Płatność za m2 wykonanego umocnienia przez humusowanie i obsianie trawą, zgodnie
z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, atestami producentów materiałów i oceną jakości wykonania
robót.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:
humusowanie
z
obsianiem
przy
z wykorzystaniem humusu z dowozu.

grubości

warstwy

humusu

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 umocnienia obejmuje:
- zakup i dostarczenie wyrobów budowlanych oraz materiałów na miejsce wbudowania,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,
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- wbudowanie wyrobów budowlanych,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczanie sytuacyjno-wysokościowe odcinków umocnień,
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów,
- ułożenie humusu i obsianie trawa,,
- zraszanie wodą w okresach posusznych,
- dosianie traw w okresie gwarancyjnym,
- usuwanie chwastów,
- zabiegi pielęgnacyjne,
- koszt odpadów i ubytków materiałowych,
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,
10. Przepisy związane
PN-S-02205
PN-S-02204

Roboty ziemne.
Odwodnienie dróg
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OZNAKOWANIE POZIOME
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem oznakowania poziomego, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn.
„Budowa ulicy Stęszewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu docelowego
oznakowania poziomego jezdni:
•wyrobami do oznakowania grubowarstwowego
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciągłych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz innych linii związanych
z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. W zależności od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mogą mieć znaczenie prowadzące, segregujące, informujące, ostrzegawcze, zakazujące lub nakazujące
1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kątem występujące
jako linie: - pojedyncze: przerywane lub ciągłe, segregacyjne lub krawędziowe, - podwójne: przerywane
z ciągłymi, przerywane lub ciągłe.
1.4.3. Strzałki-znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczania pasa,
na którym się znajdują.
1.4.4. Znaki poprzeczne – znaki służące do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych i rowerzystów
w poprzek drogi, miejsc wymagających zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji progów zwalniających.
1.4.5. Znaki uzupełniające- znaki o różnych kształtach, wymiarach i przeznaczeniu, występujące w postaci
symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni wyłączonych z ruchu oraz
symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym.
1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg – materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalników które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie,
wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. Na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub
w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.
1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego – materiały nakładane warstwą grubości 0,6mm, a czas ich
schnięcia wynosi maksymalnie do 30 min. Należą do nich masy termoplastyczne, dwuskładnikowe masy
chemoutwardzalne na zimno i taśmy prefabrykowane.
1.4.8. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz taśmy
do oznakowań tymczasowych (żółte)
i trwałych (białe).
1.4.9. Punktowe elementy odblaskowe – urządzenia prowadzenia poziomego, o różnym kształcie, wielkości
i wysokości oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbłyśników, które odbijają padające z boku oświetlenie
w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania użytkowników drogi. Punktowy element odblaskowy może
składać się z jednej lub kilku integralnie związanych ze sobą części, może być przyklejony, zakotwiczony lub
wbudowany w nawierzchnie drogi. Część odblaskowa może być jedno lub dwukierunkowa, może się zginać lub
nie. Element ten może być typu stałego (P) lub tymczasowego (T).
1.4.10. Kulki szklane – materiał w postaci przezroczystych, kulistych cząstek szklanych do posypywania lub
narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie wykonane w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności
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oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padającej wiązki światła pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki
szklane są także składnikami materiałów grubowarstwowych.
1.4.11. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zakończył się czas schnięcia i nie upłynęło 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary właściwości oznakowania należy wykonać od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.
1.4.12. Powyższe i pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne".
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest
odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami
Inspektora.

2. Wyroby budowlane i materiały
2.1 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
Wyroby stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki postawione
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r, w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 poz.2181).
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi posiadać ważny dokument
dopuszczenia wydany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów tj. Aprobatę Techniczną. Wykonawca jest
zobowiązany dołączyć do oferty aprobaty techniczne na farby
i masy przewidziane do znakowania oraz
materiały odblaskowe (kulki szklane refleksyjne). Zamawiający nie dopuści do wbudowania materiałów, które
nie będą miały Aprobaty Technicznej. Wszystkie materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny
zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska. Materiał, którego używa
się do znakowania poziomego dróg musi charakteryzować się:
•właściwościami szybkoschnącymi (czas schnięcia max 60 min.),
•dobrą przyczepnością do podłoża,
•dużą odpornością na ścieranie,
•barwą intensywnie białą,
•właściwościami odblaskowymi,
•zdolnością zachowywania barwy w czasie eksploatacji,
•odpornością na zabrudzenie,
•szorstkością zbliżoną do szorstkości nawierzchni.
Dla wskazanego materiału wykonawca obowiązany jest podać:
nazwę materiału, grubość warstwy na mokro, ilość nakładanego materiału na mokro w kg/m2
i ilość mikrokulek w kg/m2 - zgodnie z zaleceniami producenta, wartości współczynnika odblasku RL,
współczynnika luminancji p i wskaźnika szorstkości (SRT).
Instrukcje producenta materiału należy podać w języku polskim.
2.2 Dokument dopuszczający do stosowania wyroby budowlane (materiały)
Materiały stosowane przez Wykonawcę do poziomego oznakowania dróg powinny spełniać warunki postawione
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (7).
Producenci powinni oznakować wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury (8), co oznacza wystawienie deklaracji zgodności z aprobatą techniczną (np. dla mas
chemoutwardzalnych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury (12), co oznacza
wystawienie deklaracji zgodności z normą zharmonizowaną (np. dla kulek szklanych (3 i 3a) i punktowych
elementów odblaskowych (5 i 5a)).
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2.3 Badanie wyrobów budowlanych, których jakość budzi wątpliwość
Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych wyrobów, które budzą wątpliwości jego lub
Inspektora, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w punkcie 2.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu. Badania powinny być
wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 (6) lub po Warunkami Technicznymi POD-97 (9) lub POD-2006 po ich
wydaniu (10) .
2.4 Oznakowanie opakowań
Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań wyrobów do poziomego znakowania
dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto, aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały
napis zawierający:
- nazwę i adres producenta,
- datę produkcji i termin przydatności do użycia
- mase netto,
- numer partii i datę produkcji,
- informację że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer,
- nazwę jednostki certyfikującej i numer certyfikatu, jeśli dotyczy (8),
- znak budowlany „B” wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury (8) i/lub znak „CE” wg rozporządzenia
Ministra Infrastruktury,
- informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,
- ewentualne wskazówki dla użytkowników.
2.5 Przepisy określające wymagania dla wyrobów budowlanych (materiałów)
Podstawowe wymagania dotyczące wyrobów podano w punkcie 2.6, a szczegółowe wymagania określone
w Warunkach technicznych POD-97 (9).
2.6 Wymagania wobec wyrobów budowlanych (materiałów) do poziomego znakowania dróg
2.6.1. Wyroby do znakowania cienkowarstwowego (masy chemoutwardzalne)
Oznakowania grubowarstwowe wykonać masami chemoutwardzalnymi stosowanymi na zimno
i umożliwiającymi nakładanie ich warstwą grubości min. 3 mm zarówno chemoutwardzalne stosowane na zimno
oraz masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny być substancjami jedno-, dwu- lub trójskładnikowymi, mieszanymi ze sobą
w proporcjach ustalonych przez producenta i nakładanymi na nawierzchnię z użyciem odpowiedniego sprzętu.
Masy te powinny tworzyć powłokę, której spójność zapewnia jedynie reakcja chemiczna.
Masy termoplastyczne powinny być substancjami nie zawierającymi rozpuszczalników,
dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny dać się podgrzać do stopienia
i aplikować ręcznie lub maszynowo. Masy powinny tworzyć warstwę kohezyjną przez ochłodzenie.
Właściwości fizyczne wyrobów do znakowania cienkowarstwowego i wykonanych z nich elementów
prefabrykowanych określają polskie normy lub aprobaty techniczne odpowiadające wymaganiom POD-97 (9).
Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem uszorstniającym powinny odpowiadać
wymaganiom określonym w aprobacie technicznej lub POD-97 (4).
Wyroby stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi
i powodujących skażenie środowiska.
Stosować kulki o uziarnieniu 100-600 µm lub 125-630 µm w pełni odporne na wodę i chlorek sodowy w ilości
200-400 g/m2.
Stopień wypełnienia dla oznakowania strukturalnego powinien wynosić od 60 do 80 %.
2.6.2.Materiały uszorstniające oznakowanie
Wyrób uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np.
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości
antypoślizgowych). Wyrób uszorstniający nie może zawierać więcej niż 1% cząstek mniejszych niż 90 µm.
Potrzeba stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w ST. Konieczność jego użycia
zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskaźnika szorstkości oznakowania SRT ≥ 50.
Wyrób uszorstniający (kruszywo przeciwpoślizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem
uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej.
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2.6.3. Kulki szklane
Wyroby w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na materiały
do oznakowania powinny zapewnić widzialność w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki
światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.
Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyżej 1,50, wykazywać odporność
na wodę, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawierać nie więcej niż 20% kulek z defektami
w przypadku kulek o maksymalnej średnicy poniżej 1mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalnej średnicy
równej i większej niż 1mm. Krzywa uziarnienia powinna mieścić się w krzywych granicznych podanych
w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub certyfikacie CE.
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień hydrofobizacji, co najmniej 80%.
Wymagania i metody badań kulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000 (3,3a).
Właściwości kulek szklanych określają odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”.
2.6.4. Wymagania wobec wyrobów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska.
Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji zagrażających zdrowiu ludzi
i powodujących skażenie środowiska.
2.7. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych
Wyroby do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachować stałość swoich właściwości
chemicznych i fizykochemicznych przez okres, co najmniej 6 miesięcy składowania w warunkach określonych
przez producenta.
Wyroby do poziomego znakowania dróg należy przechowywać w magazynach odpowiadających zaleceniom
producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze
poniżej 40o (od 0 do 250C w przypadku taśm prefabrykowanych).
2.8. Pakowanie materiałów
Wyroby do poziomego znakowania dróg należy pakować do pojemników zapewniających szczelność,
bezpieczny transport i nie wpływających na właściwości materiału. Oznakowanie opakowań należy wykonać
zgodnie z PN-85/0-79252 umieszczając ponadto na każdym opakowaniu trwały napis zawierający:
•nazwę i adres producenta
•masę brutto i netto,
•numer partii, datę produkcji i termin przydatności do użycia,
•informację, że wyrób posiada aprobatę techniczną IBDiM i jej numer,
•znak budowlany B lub znak CE
•informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,
•ewentualne wskazówki dla użytkowników.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od zakresu robót, powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora:
- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz
szczotek ręcznych,
- frezarek,
- sprężarek,
- malowarek,
150

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-

D.07.01.01

układarek mas chemoutwardzalnych,
układarek taśm prefabrykowanych,
walca stalowego,
sprzętu do badań, określonego wg ST.

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią jakość, ilość i wydajność malowarek lub układarek
proporcjonalną do wielkości i czasu wykonania całego zakresu robót.
Wszystkie elementy oznakowania poziomego odcinka drogi muszą być nanoszone sprzętem zmechanizowanym.
Sprzęt musi posiadać zintegrowany system zmechanizowanego równomiernego posypywania kulkami
szklanymi refleksyjnymi. Zestaw „malujący" powinien posiadać możliwość regulacji wydajności nanoszonych
materiałów oraz gwarantować równomierność dozowania składników. Należy przestrzegać ilości dozowanych
materiałów i kontrolować grubość nanoszonej warstwy przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej
lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Do wykonania oznakowania dróg farbami należy użyć
malowarek pneumatycznych lub hydrodynamicznych, do wykonania oznakowania cienkowarstwowego masami
chemoutwardzalnymi: układarek mas chemoutwardzalnych, a do układania taśm prefabrykowanych :układarek
taśm prefabrykowanych i walca stalowego.
3.3. Sprzęt towarzyszący
Wykonawca robót musi dysponować pojazdami zabezpieczającymi (z oznakowaniem ruchomym) do
rozstawiania i zbierania pachołków, które zabezpieczają świeże znakowanie przed rozjechaniem. Wykonawca
powinien dysponować taką liczbą pachołków ostrzegawczych, by móc zabezpieczyć jednorazowo wykonywany
odcinek do czasu wyschnięcia naniesionego na nim znakowania.
Wykonawca powinien dysponować kompletem znaków ruchomych i stałych, przewidzianych do oznakowania
odcinka robót wg projektu tymczasowej organizacji ruchu.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Przewóz wyrobów do poziomego znakowania dróg
Wyroby do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach zapewniających szczelność,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane
zgodnie z normą PN-O-79252 [8]. W przypadku produktów niebezpiecznych opakowania powinny być
oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia (13).
Wyroby do znakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc opakowania
przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [7] oraz zgodnie z prawem przewozowym.
Masy chemoutwardzalne należy transportować zgodnie z postanowieniami umowy międzynarodowej [14] dla
transportu drogowego materiałów palnych, klasy 3, oraz szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie
charakterystyki wyrobu sporządzonej przez producenta. Wyroby, wyżej wymienione, nie posiadające karty
charakterystyki nie powinny być dopuszczone do transportu.
Pozostałe materiały do oznakowania poziomego należy przewozić krytymi środkami transportowymi, chroniąc
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". Nowe i odnowione
nawierzchnie dróg przed otwarciem do ruchu muszą być oznakowane zgodnie z dokumentacją projektową.
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5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosić co najmniej 5°C, a
wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%
zaś max temperatura powietrza 350C.
Należy zwrócić szczególną uwagę przy wykonywaniu znakowania wcześnie rano lub późnym wieczorem i
w nocy, gdyż wtedy wilgotność względna powietrza gwałtownie rośnie osiągając niekiedy wartość 100% i może
zajść zjawisko wykroplenia wody na powierzchni drogi. w tym przypadku nie należy wykonywać oznakowania.
Na wniosek Wykonawcy, w szczególnych okolicznościach, Zamawiający może zezwolić na wykonanie
znakowania w niższej lub wyższej temperaturze oraz przy wyższej wilgotności, jeśli zezwalają na to warunki
określone przez producenta materiału używanego do znakowania.
5.3. Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania
Przed wykonaniem znakowania poziomego należy oczyścić powierzchnię nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu,
piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, przy użyciu sprzętu wymienionego w ST i zaakceptowanego
przez Inspektora.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha.
Nie dopuszcza się składowanie materiałów sypkich przy krawędzi jezdni malowanych.

5.4. Przedznakowanie
W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, można wykonać przedznakowanie, stosując się
do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
[7], ST i wskazaniach Inspektora.
Do wykonania przedznakowania można stosować nietrwała farbę, np. farbę silnie rozcieńczoną
rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Początek
i koniec znakowania należy zaznaczyć mała kreską poprzeczną.
W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakowanie jest wystarczająco czytelne i zgodne
z dokumentacją projektową, można przedznakowania nie wykonywać.
5.5. Wykonanie oznakowania drogi
5.5.1. Dostarczenie wyrobów i spełnienie zaleceń producenta materiałów
Wyroby do oznakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny być dostarczone
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami ST, producenta oraz
wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej.
5.5.2. Wykonanie znakowania drogi wyrobami grubowarstwowymi (masy chemoutwardzalne)
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta wyrobów, a w przypadku ich braku lub
niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami.
Wyrób budowlany znakujący należy nakładać równomierną warstwą o grubości 3 mm, zachowując wymiary
i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego
na płytce metalowej, podkładanej na drodze malowarki. Ilość wyrobu zużyta w czasie prac, określona przez
średnie zużycie na metr kwadratowy, nie może się różnić od ilości ustalonej, więcej niż o 20%.W przypadku
mas chemoutwardzalnych wszystkie większe prace (linie krawędziowe, segregacyjne na długościach powyżej
20m) powinny być wykonywane przy użyciu urządzeń samojezdnych z automatycznym podziałem linii
i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. kruszywem uszorstniającym. w przypadku mniejszych prac, wielkość,
wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do ich zakresu i rozmiaru. Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu
i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor na wniosek Wykonawcy.
Linie winny posiadać wymiary zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03 lipca 2003r,
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz.2181)
Wykonawca może rozpocząć roboty po stwierdzeniu każdego dnia przez kierownika robót, że warunki
atmosferyczne ( temperatura i wilgotność powietrza ) odpowiadają warunkom określonym przez Zamawiającego
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i producenta farby. Stwierdzenia takiego należy dokonać poprzez stosowny wpis w Dziennik Budowy .
w przypadku stwierdzenia zmiany warunków atmosferycznych na nie spełniające wymagań, Wykonawca
zobowiązany jest do przerwania robót, pod rygorem ich nie odebrania przez Zamawiającego i udokumentowania
tego faktu poprzez wpis w Dziennik Budowy. Wykonawca może nanosić oznakowanie poziome po uprzednim
jego wytyczeniu i odbiorze przez Zamawiającego.
Oznakowanie robót powinno być zgodnie, z zatwierdzonym przez zarządzającego ruchem, projektem
organizacji ruchu.
Na drogach o ruchu dwukierunkowym - brygada wykonująca oznakowanie powinna składać się z pojazdu
pilotażowego, wyposażonego w oznakowanie informujące o wykonywanych robotach, malowarki, pojazdu
ustawiającego pachołki. Pachołki muszą spełniać wymagania ich stabilności w warunkach ruchu drogowego
oraz kolorystyki, wymiarów, czytelności. Pierwszy i ostatni pojazd w zestawie powinien być oznakowany
(pierwszy z przodu, a ostatni z tyłu) znakiem zapory U-51, A-14 z tabliczką T-19 oraz znakami C-9 lub C-10
i wyposażone w ostrzegawczy sygnał błyskowy barwy żółtej.
W przypadku wykonywania robót na drogach 1-cyfrowych oraz o dopuszczalnej prędkości powyżej 90 km/h za kolumną pojazdów pracujących na drodze powinien poruszać się przy krawędzi drogi w stałej odległości
ruchomy zestaw ze świetlną tablicą ostrzegawczą informującą o wykonywaniu robót i kierunku ominięcia
zajętego pasa ruchu.
Znaki poziome o charakterze punktowym, tj. strzałki, napisy, przejścia dla pieszych należy wykonywać tak, aby
nie powodować częstych zmian toru jazdy pojazdów. Szczególną uwagę należy zwrócić na wykonywanie robót
w rejonie skrzyżowań. w każdym przypadku, gdy wyłączona jest część powierzchni jezdni z ruchu - miejsce
takie należy wygrodzić poprzecznie zaporami i podłużnie pachołkami oraz oznakować znakami ostrzegawczymi
A-14 z tabliczkami T-19 i w zależności od występującego rodzaju zwężenia - znakami A-12.
Do oznakowania robót na drogach 1-cyfrowych oraz 2-cyfrowych o natężeniu ruchu powyżej 6000 poj./dobę
należy stosować znaki wielkie, na pozostałych drogach znaki duże. Znaki muszą być wykonane z folii
odblaskowej i utrzymywane w dobrym i czytelnym stanie przez cały okres prowadzenia robót.
5.6. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność tę należy wykonać jak
najmniej uszkadzając nawierzchnię.
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania:
− cienkowarstwowego, metodą piaskowania, kulkowania, frezowania,
− punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi.
Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na przyczepność nowego
oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na właściwości podłoża.
Usuwanie oznakowania na czas robót drogowych może być wykonana przez zamalowanie nietrwałą farbą barwy
czarnej.
Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska,
w miejsce zaakceptowane przez Inspektora.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
6.2. Badanie przygotowania podłoża i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czyst i sucha.
Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu określenia właściwości oznakowania dróg w czasie ich
użytkowania. Wymagania określa się kilkoma parametrami reprezentującymi różne aspekty właściwości
oznakowania dróg według PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
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W przypadku mas chemoutwardzalnych:
- badania wstępne, dla których określono pierwsze wymaganie, są wykonane w celukontroli przed odbiorem.
Powinny być wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu.
- badania kontrolne należy wykonać w ciągu 16 dni przed upływem 2 lat od wykonania oznakowania i w ciągu
16 dni przed upływem 3 letniej gwarancji na oznakowanie.
6.3.1.2. Widzialność w dzień
Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji β i barwą oznakowania wyrażoną
współrzędnymi chromatyczności.
Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania nowego barwy białej w terminie od 14 do 30 dnia
po wykonaniu, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3.
Wartość współczynnika β powinna wynosić po 30 dniu od wykonania dla całego okresu użytkowania
oznakowania barwy białej ,na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2.
Barwa oznakowania powinna być określona wg PN-EN 1436:2000[4] przez współrzędne chromatyczności x i y,
które dla suchego oznakowania powinny leżeć w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narożne podane
w tablicy 1.
Tablica 1. Punkty narożne obszarów chromatyczności oznakowań dróg
Punkt narożny nr
Oznakowanie białe

x
y

1

2

3

4

0,355
0,355

0,305
0,305

0,285
0,325

0,335
0,375

Pomiar współczynnika luminancji β może być zastąpiony pomiarem współczynnika luminancji w świetle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg POD-97 [9].
Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania stosuje się współczynnik
luminancji w świetle rozproszonym Qd.
Wartość współczynnika Qd dla oznakowania nowego barwy białej w ciągu 14 – 30 dni po wykonaniu powinna
wynosić dla oznakowania świeżego, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.
Wartość współczynnika Qd powinna wynosić dla oznakowania eksploatowanego barwy białej po 30 dniu od
wykonania, w ciągu całego okresu użytkowania, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1 (nawierzchnie asfaltowe), klasa
Q2.
6.3.1.2. Widzialność w nocy
Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku RL, określany wg PN-EN
1436:2000 [4] z uwzględnieniem podziału na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania nowego barwy białej (w stanie suchym) wciągu
14 – 30 dni po wykonaniu:
- na drodze ekspresowej i łącznicach co najmniej 300 mcd m-2 lx-1,
- co najmniej 200 mcd m-2 lx-1, klasa R4.
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania barwy białej eksploatowanego w ciągu od 2 do 6
miesięcy po wykonaniu:
-2
-1
- na drodze ekspresowej i łącznicach co najmniej 200 mcd m lx , klasa R4,
- co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3.
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania barwy białej eksploatowanego od 7 miesiąca po
wykonaniu
- na drodze ekspresowej i łącznicach co najmniej 150 mcd m-2 lx-1, klasa R3,
- co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa R2.
Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie wilgotnym)
i eksploatowanego w okresie gwarancji wg PN-EN 1436:2000, zmierzona od 14 do 30 dni po wykonaniu, barwy
białej:
- co najmniej 50 mcd m-2 lx-1, klasa RW3,
- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd m-2 lx-1, klasa RW2.
Wykonywanie pomiarów na oznakowaniu ciągłym z naniesionymi wygarbieniami może być wykonywane tylko
metodą dynamiczną. Pomiar aparatem ręcznym jest albo niemożliwy albo obciążony dużym błędem.
Wykonywanie pomiarów odblaskowości na pozostałych typach oznakowania strukturalnego, z uwagi na jego
niecałkowite i niejednorodne pokrycie powierzchni oznakowania, jest obarczone większym błędem niż na
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oznakowaniach pełnych. Dlatego podczas odbioru czy kontroli, należy przyjąć jako dopuszczalne wartości
współczynnika odblasku o 20% niższe od przyjętych w ST.
6.3.1.4. Szorstkość oznakowania
Miara szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadłem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10].Wartość SRT
symuluje warunki, w których pojazd wyposażony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy prędkości 50
km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu w ciągu całego okresu
użytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1)
Szorstkość oznakowania, na którym nie zastosowano kruszywa przeciwpoślizgowego, zazwyczaj wzrasta
w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie należy wymagać wyższej jego wartości na starcie, a niższej
w okresie gwarancji.
Wykonanie pomiarów wskaźnika szorstkości SRT dotyczy oznakowań jednolitych, płaskich wykonanych
masami chemoutwardzalnymi. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jeśli możliwy, to nie miarodajny.
w przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar nie jest możliwy.
UWAGA: Wskaźnik szorstkości SRT w normach powierzchniowych został nazwany PTV (Polishing Test Value)
za PN-EN 13 36-4:2004(U) [6a]. Metoda pomiaru i sprzęt do jego wykonania są identyczne z przyjętymi w PNEN 1436:2000 [4] dla oznakowań poziomych.
6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania ( względnie czas do przejezdności oznakowania)
Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, z tym że nie
może przekraczać 60 minut w przypadku wymalowań nocnych i 60 minut w przypadku wymalowań dziennych.
Metoda oznaczenia czasu schnięcia znajduje się w POD-97 [9].
6.3.1.6. Grubość znakowania
Grubość oznakowania, tj. podwyższenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, powinna wynosić dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego – 0,6 mm.
Kontrola grubości oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawca nie udziela gwarancji lub gdy nie są
wykonywane pomiary kontrolne za pomocą aparatury lub poprzez ocenę wizualną.
Dopuszczalne odchylenia grubości ± 0,1 mm.
6.3.1.7. Trwałość oznakowania
Wymagana jest trzyletnia gwarancja trwałości oznakowania.
W celach kontrolnych trwałość jest oceniana pośrednio przez sprawdzenie spełniana wymagań widoczności
w dzień, w nocy i szorstkości.
Jeżeli wymagania te nie są spełnione, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać na swój koszt odnowę
oznakowania według poniższych zasad:
- oznakowanie wykonane masami chemoutwardzalnymi naprawić poprzez natryskiwanie mas
chemoutwardzalnych.
Grubość nakładanej przy odnowieniu warstwy należy dobrać kierując się wskazaniami producenta wyrobu
i wymaganą trwałością.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego
Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienkowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczęciem każdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniami
ST, następujące badania:
a) przed rozpoczęciem pracy:
− sprawdzenie oznakowania opakowań,
− wizualną ocenę stanu wyrobu, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad,
− pomiar wilgotności względnej powietrza,
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
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− badanie lepkości farby wg POD-97 [9],
b) w czasie wykonywania pracy:
− pomiar grubości warstwy oznakowania,
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [9],
− wizualną ocenę równomierności rozłożenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i załącznikiem nr 2 do
rozporządzenia Ministra Infrastruktury [7],
− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłożenia materiału) na całej szerokości linii,
− oznaczenia czasu przejezdności wg PN POD-97 [9].
Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką, jednoznacznie oznakowaną, na blasze (300 x 250 x
1,5 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji.
Do odbioru i w przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, Inspektor może zlecić
wykonanie badań:
− widzialności w dzień,
− widzialności w nocy,
− szorstkości,
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod określonych
w Warunkach technicznych POD-97 [9]. Jeżeli wyniki tych badań wykażą wadliwość wykonanego oznakowania
to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiający. Badania powinien zlecać
Zamawiający do niezależnego laboratorium badawczego, co gwarantuje większa wiarygodność wyników.
W przypadku wykonywania pomiarów współczynnika odblaskowości i współczynnika luminancji aparatami
ręcznymi częstotliwość pomiarów należy dostosować do długości badanego odcinka, zgodnie z tablicą 2.
Tablica 2. Częstotliwość pomiarów współczynników odblaskowości i luminancji aparatami ręcznymi.
Lp.

Długość odcinka, km

Częstotliwość pomiarów, co najmniej

Minimalna częstotliwość (stanowisk)

1

do 1km

od 0,1 do 0,5 km

2 stanowiska dla każdej linii

2

od 1 do 2

co 1 km

3 stanowiska dla każdej linii

3

powyżej 2

co 2 km

1 stanowisko na każdy 1km każdej linii

4

przejścia dla pieszych,
linie itp.

co 3 km

1 stanowisko na każde 60m2

Na każdym stanowisku należy wykonać po 5 odczytów dla każdego współczynnika w odległości min. 1m
jednego od drugiego, a następnie obliczyć średnie wytrzymałości. Tak otrzymane wartości są wynikami
pomiarów Qd i Rl na danym stanowisku
Wartość wskaźnika szorstkości należy oznaczyć 1 raz na 6 km każdej linii. Ponadto oznaczyć wskaźnik
szorstkości na pasach przejść w j punkcie na 100m2 i stanowisk raz an 50m2.
6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i oznakowań
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla wyrobów.
W tablicy 4 podano zbiorcze zestawienie dla oznakowań na drodze klasy G, Z, L
Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów
Lp.
1
2

Rodzaj wymagania
Właściwości kulek szklanych
- współczynnik załamania światła
- zawartość kulek z defektami
Okres stałości właściwości materiałów do znakowania przy
składowaniu
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Wymagania

% (m/m)

≥1,5
20

miesiące

≥6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.07.01.01

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie dla oznakowań na drogach klasy G, Z, L (masy chemoutwardzalne)
Lp.
1
2
3
4

5

6

7

8

Rodzaj wymagania

Jednostka

Wymagania

Klasa

≥ 250

R4

≥ 150

R3

≥ 150

R3

≥ 0,40

B3B2

≥ 0,30

B2

≥ 130

Q3

≥ 100

Q2

wskaźnik SRT

≥ 45

S1

skala LCPC

≥6

-

h
h

≤1
≤2

-

Współczynnik odblasku RL dla oznakowania nowego
barwy białej (w ciągu 14-30 dni po wykonaniu)
mcd m-2 lx-1
w stanie suchym
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego
mcd m-2 lx-1
barwy białej w okresie 12 miesięcy po wykonaniu
Współczynnik odblasku RL dla oznakowania suchego
mcd m-2 lx-1
barwy białej w okresie 24 miesiące po wykonaniu
Współczynnik luminancji β dla oznakowania nowego
barwy białej (od 14 do 30 dnia po wykonaniu)na
nawierzchni asfaltowej
Współczynnik luminancji β dla oznakowania
eksploatowanego barwy białej po 12 i 24 miesiącach
od wykonania
Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd
(alternatywnie do β) dla oznakowania nowego barwy
mcd m-2 lx-1
białej w ciągu od 14 do 30 dnia po wykonaniu (na
nawierzchni asfaltowej)
Współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Qd
(alternatywnie
do
β)
dla
oznakowania
eksploatowanego barwy białej w ciągu całego okresu mcd m-2 lx-1
eksploatacji po 30 dniu od wykonania (na nawierzchni
asfaltowej)
Szorstkość oznakowania eksploatowanego

Trwałość oznakowania:
po 24 miesiącach
Czas schnięcia materiału na nawierzchni
10 - w dzień
- w nocy
9

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją projektową i załącznikiem nr
2 do rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r [7], powinny odpowiadać następującym
warunkom:
− szerokość linii może różnić się od wymaganej o ± 5 mm,
− długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co najwyżej o 150 mm,
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie może odbiegać od średniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż ± 50 mm długości wymaganej,
− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów narożnikowych nie może mieć większej odchyłki od wymaganego
wzoru niż ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla wymiaru szerokości.
Częstotliwość pomiaru – minimum 1 na 2 km.
6.4.2. Ocena wizualna
Wszystkie elementy oznakowania poziomego podlegają ocenie wizualnej. Ocena ta obejmuje :
- odchylenia od linii prostych,
- odchylenia linii od ich osi,
- brak płynności krzywizn.
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7. Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady obmiaru
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
7.2 Jednostka obmiaru
Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest 1 m2 ( metr kwadratowy) powierzchni naniesionych
oznakowań.
W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu wykonania robót, może
być dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu.
8.3. Odbiór ostateczny
Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiarów
i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6.
8.4. Odbiór pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w ST.
Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w niniejszej ST na podstawie badań wykonanych przed
upływem okresu gwarancyjnego.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane trwałe oznakowanie poziome trasy dla oznakowania
cienkowarstwowego na okres min. 36 miesiące.
W ciągu okresu gwarancyjnego, znakowanie winno zachować parametry wymienionew punkcie 6.3.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
Płatność za m2 powierzchni oznakowania wyrobami grubowarstwowymi należy przyjmować zgodnie
z obmiarem, oceną jakości wykonania robót na i jakości użytych materiałów na podstawie wyników pomiarów
i badań.
Cena wykonania 1 m2 oznakowania obejmuje:
- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,
- zakup, przygotowanie i dostarczenie wyrobów budowlanych (materiałów),
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,
- oczyszczenie podłoża (nawierzchni),
- usunięcie istniejącego oznakowania na jezdniach wyłączonych z robót nawierzchniowych,
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zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających
z przyjętej technologii robót,
przedznakowanie,
naniesienie powłoki znaków na nawierzchnie dróg o kształtach i wymiarach zgodnych z dokumentacją
projektową i załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury,
posypanie kulkami szklanymi,
uszorstnienie oznakowania,
ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,
przenoszenie zapór i oznakowania w miarę postępu robót,
koszt odpadów i ubytków materiałowych,
przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-89/C-81400
2. PN-85/O-79252
3. PN-EN
1423:2001/A1:2005
3a. PN-EN
1423:2001/A1:2005
3b. PN-EN
1424:2001
4. PN-EN 1436:2000
4a. PN-EN
1436:2000/A1:2005
5. PN-EN 1871:2003
6

PN-EN
13036-4:2004(U)

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.
Materiały do poziomego oznakowania dróg.
Materiały do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny.
(Zmiana A1)
Materiały do poziomego oznakowania dróg.
Materiały do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwpoślizgowe i ich mieszaniny.
Materiały do poziomego oznakowania dróg.
Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg.
(Zmiana A1) Materiały do poziomego oznakowania dróg.
Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg.
Materiały do poziomego oznakowania dróg.
Właściwości fizyczne.
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody badań – Część 4:
Metoda pomiaru oporów poślizgu/poślizgnięcia napowierzchni: próba wahadła

10.2. Przepisy związane i inne dokumenty
7.

Załącznik nr 2 do rozporządzenie Ministrów Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
Szczegółowe warunki technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

8.

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

9.

Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr
55. IBDiM, Warszawa, 1997.

10.

Prawo przewozowe (Dz.U. nr 53 z 1984r., poz.272 z późniejszymi zmianami)

11.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz.2011)

12.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 73, poz. 1679)

13.

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (RID/ADR)
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497).
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OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem oznakowania pionowego, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn.
„Budowa ulicy Stęszewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu oznakowania pionowego
i obejmują:
- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych;
- zamontowanie tarcz znaków drogowych.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Stały znak pionowy – składa się z lica, tarczy z uchwytem montażowym oraz z konstrukcji wsporczej.
1.4.2. Tarcza znaku – płaska powierzchnia z usztywnioną krawędzią, na której w sposób trwały umieszczone jest
lico znaku. Tarcza może być wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej
zabezpieczona przed procesami korozji powłokami ochronnymi zapewniającymi jakość i trwałość wykonanego
znaku.
1.4.3. Lico znaku - przednia część znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej wraz z naniesioną
treścią, wykonaną techniką druku sitowego, wyklejaną z transparentnych folii ploterowych lub z folii
odblaskowych.
1.4.4. Uchwyt montażowy – element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozją, służący do
zamocowania w sposób rozłączny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.
1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe (wykonane jest
z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym).
1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku – każdy rodzaj konstrukcji (słupek, słup, słupy, kratownice, wysięgniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantujący przenoszenie obciążeń zmiennych i stałych działających na konstrukcję
i zamontowane na niej znaki lub tablice.
1.4.7. Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesięcy od daty
produkcji.
1.4.8. Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy niż 3 miesiące od
daty produkcji.
1.4.9 Aktywny znak drogowy - zestaw urządzeń optyczno-elektrycznych, diod LUMILED służących do
wyświetlania sygnałów przeznaczonych dla uczestników ruchu.
1.4.10. Bateria słoneczna - urządzenie techniczne, zasilacz znaków.
1.4.11. Osłona energochłonna – urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego
pochłaniające energie pojazdu uderzającego pojazdu.
1.4.12. Poduszka zderzeniowa barierowa – osłona energochłonna, odkształcalny odcinek początkowy bariery
spełniająca wymagania normy: PN-EN 1317-3 „Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych
i metody badań poduszek zderzeniowych”.
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D.00.00.00 „Wymaganie ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
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2. Wyroby budowlane (materiały)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
2.2. Dopuszczenie do stosowania
Dopuszczone do stosowania są wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym z wymaganymi
towarzyszącymi tym znakom informacjami t.j.
Dopuszczone do stosowania są wyroby:
- oznakowane CE
- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znacznie dla
zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki
budowlanej,
- oznakowane znakiem budowlanym,
- wykonane jednostkowo według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu
budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami.
W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 podano szczegółowe warunki
techniczne dla znaków pionowych.
2.3. Wyroby stosowane do fundamentów znaków.
Fundamenty dla zamocowania słupków konstrukcji wsporczych znaków mogą być wykonywane jako:
− prefabrykaty betonowe,
− z betonu wykonywanego „na mokro”,
− inne rozwiązania zaakceptowane przez Inspektora,.
Fundamenty powinny być zgodne z KPED karty 03.62, 03.64,03.65, 03.66, 03.67, 03.68, 03.69 lub
dokumentacją techniczną producenta czy dostawcy. Dokumentacja techniczna powinna być zgodna
z obowiązującymi przepisami.
W przypadku rozbieżności zapisów w KPED lub dokumentacji z zapisami ST, wiążące są zapisy ST.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego należy wykonać z betonu lub betonu
zbrojnego klasy, co najmniej C20/25 wg PN-EN 206-1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe należy wykonać zgodnie
z normą PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie ław fundamentowych należy wykonać zgodnie z PN-B
03215.
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogólne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znaków pionowych należy wykonać według kart KPED zapisanych w pkt. 2.3 lub zgodnie
z dokumentacją projektową uwzględniającą wymagania postawione
w PN-EN 12899-1:2005 [16] i ST.
Konstrukcje wsporcze do znaków i tablic należy zaprojektować i wykonać w sposób gwarantujący stabilne
i prawidłowe ustawienie w pasie drogowym.
Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statyczne uwzględniające strefy
obciążenia wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych.
Parametry techniczne konstrukcji uzależnione są od powierzchni montowanych znaków i tablic oraz od ilości
i sposobu ich usytuowania w terenie.
W miejscach wskazanych przez projektanta inżynierii ruchu, gdzie występuje szczególne
niebezpieczeństwo bezpośredniej kolizji z konstrukcją wsporczą, usytuowanie i jej dobór wymagają oddzielnych
rozwiązań projektowych spełniających warunek bezpieczeństwa dla użytkowników dróg. w takich przypadkach
należy stosować konstrukcje zabezpieczające bierne bezpieczeństwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12 767:2003
[15].
Wyróżnia się trzy kategorie biernego bezpieczeństwa dla konstrukcji wsporczych:
- pochłaniająca energię w wysokim stopniu (HE),
- pochłaniająca energię w niskim stopniu (LE),
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nie pochłaniająca energii (NE).

2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74200 [22], PN-84/H-74220 [3] lub innej normy zaakceptowanej
przez Inspektora.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zwalcowań
i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania,
mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach:
- dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką ± 10 mm,
- wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5 mm na
każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.
Rury powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczać 1,5 mm na 1 m długości
rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-84023.07 [5] lub inne normy.
Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie w opakowaniu uzgodnionym
z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.
2.4.3. Pręty
Pręty powinny odpowiadać wymaganiom polskiej normy lub aprobaty technicznej. Powierzchnia
pręta powinna być wolna od wad jak widoczne łuski, pęknięcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne są
usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne
wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę
wymiarową.
Powierzchnia końców pręta nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.
Pręty powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według właściwej normy.
2.4.4. Powłoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona spełniać
wymagania PN-EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 10240:2001 [12a] Minimalna grubość powłoki cynkowej
powinna wynosić 60µm
Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać
widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża.
2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcję wsporczą
Producent lub dostawca każdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znaków umieszczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogą, kładki dla pieszych, słupy latarń itp.), także elementów
służących do zamocowania znaków na tym obiekcie lub konstrukcji, obowiązany jest do wydania gwarancji na
okres trwałości 7 lat – dla znaków z folią typu „1” oraz 10 lat dla znaków z folią typu „2”. Przedmiotem
gwarancji są właściwości techniczne konstrukcji wsporczej lub elementów mocujących oraz trwałość
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W razie utraty przez konstrukcje wsporcze w okresie gwarancji wymaganych przez ST właściwości z przyczyn
innych niż działania użytkowników dróg. Wykonawca zobowiązany jest przywrócić je poprzez wymianę
konstrukcji lub jej naprawę.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwałość wyrobów budowlanych (materiałów) na wpływy zewnętrzne
Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także sposób wykończenia
znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, zmian temperatury, wpływy atmosferyczne
i występujące w normalnych warunkach oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały
czas trwałości znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę.
2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
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Producent lub dostawca znaku obowiązany jest udzielić odbiorcy gwarancji na znaki a także przedłożyć przed
jego akceptacją:
a) instrukcję montażu i demontażu,
b) dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
c) instrukcję utrzymania znaku /mycia/.
Trwałość znaku powinna być co najmniej równa trwałości zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynosić dla znaków z folią typu „1” –7 lat, dla znaków z folią typu „2” - 10 lat. w razie utraty przez
znaki w okresie gwarancyjnym wymaganych przez ST cech, Wykonawca zobowiązany jest do ich wymiany na
spełniające wymagania ST. Wykonawca dokona usunięcia wady w ciągu 30 dni od powiadomienia o wadzie.
w przypadku wady polegającej na zniekształceniu treści znaku - wada zostanie usunięta niezwłocznie.
2.5.3. Wyroby budowlane (materiały) do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku o pow. do 1 m2 powinna być wykonana z:
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005 (U) [14] lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],
Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna być wykonana z:
− blachy ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] lub PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],
Grubość warstwy powłoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie może być mniejsza niż 28 µm
(200 g Zn/m2).
Znaki i tablice powinny spełniać następujące wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania dla znaków i tarcz znaków drogowych
Parametr
Wytrzymałość na
obciążenie siłą naporu
wiatru
Wytrzymałość na
obciążenie skupione
Chwilowe odkształcenie
zginające

Chwilowe odkształcenie
skrętne

Jednostka

Wymaganie

Klasa wg PN-EN
12899-1:2005 [16]

kN·m-2

≥ 0,60

WL2

kN

≥ 0,50

PL2

mm/m

≤ 25

TDB4

≤ 0,02

TDT1

≤ 0,11

TDT3

stopień·m

≤ 0,57

TDT5

≤ 1,15

TDT6*

mm/m lub
stopien·m

20% odkształcenia chwilowego

-

Rodzaj krawędzi znaku

-

Zabezpieczona, krawędź tłoczona, zaginana,
prasowana lub zabezpieczona profilem
krawędziowym

E2

Przewiercenie lica znaku

-

Lico znaku nie może być przewiercone
z żadnego powodu

P3

Odkształcenie trwałe

*klasę TDT3 stosuje się dla tablic na 2 lub więcej podporach, klasę TDT5 dla tablic na jednej podporze, klasę TDT1 dla
tablic na konstrukcjach bramowych, klasę TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysięgnikowych

Przyjęto zgodnie z tablicą 1, że przy sile naporu wiatru równej 0,6 kN (klasa WL2), chwilowe odkształcenie
zginające, zarówno znak, jak i samą tarczę znaku nie może być większe niż 25 mm/m (klasa TDB4).
2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znaków powinny spełniać także następujące wymagania:
krawędzie tarczy znaku powinny być usztywnione na całym obwodzie poprzez ich podwójne gięcie
o promieniu gięcia nie większym niż 10 mm włącznie z narożnikami lub przez zamocowanie
odpowiedniego profilu na całym obwodzie znaku,
powierzchnia czołowa tarczy znaku powinna być równa – bez wgięć, pofałdowań i otworów montażowych.
Dopuszczalna nierówność wynosi 1 mm/m,
podwójna gięta krawędź lub przymocowanie do tylnej powierzchni profile montażowe powinny usztywnić
tarczę znaku w takim stopniu, aby wymagania podane w tablicy 1 były spełnione a zarazem stanowiły
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element konstrukcyjny do montażu do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza się maksymalne odkształcenie
trwałe do 20% odkształcenia odpowiedniej klasy na zginanie i skręcanie,
tylna powierzchnia tarczy powinna być zabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi powłokami
chemicznymi oraz powłoką lakierniczą o grubości min. 60 µm z proszkowych farb poliestrowych
ciemnoszarych matowych lub półmatowych w kolorze RAL 7037; badania należy wykonywać zgodnie
z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/c-81521 [1] w zakresie odporności na działanie mgły solnej oraz wody.
Tarcze znaków i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spełniać dodatkowo następujące wymagania:
narożniki znaku i tablicy powinny być zaokrąglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami określonymi
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym
jednak niż 30 mm, gdy wielkości tego promienia nie wskazano
łączenie poszczególnych segmentów tarczy (dla znaków wielkogabarytowych) wzdłuż poziomej lub
pionowej krawędzi powinno być wykonane w taki sposób, aby nie występowały przesunięcia i prześwity
w miejscach ich łączenia.
2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się poprzez naklejenie na tarczę znaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe klasy A, B, C, D, E, F, T i urządzenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie są dopuszczone do stosowania na drogach
publicznych.
Folia odblaskowa (odbijająca powrotnie) powinna spełniać wymagania określone w aprobacie technicznej.
Lico znaku powinno być wykonane z:
samoprzylepnej folii odblaskowej o właściwościach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu „1” (folia
z kulkami szklanymi) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla folii typu „1”, a znaków A7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b z folii typu „2”, potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla
folii typu „2”,
do nanoszenia barw innych niż biała można stosować: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadające aprobaty techniczne,
dopuszcza się wycinanie kształtów z folii pod warunkiem zabezpieczenia ich krawędzi lakierem zalecanym
przez producenta folii,
nie dopuszcza się stosowania folii o okresie trwałości poniżej 7 lat do znaków stałych,
folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwałości mogą być wykorzystywane do znaków tymczasowych
stosowanych do oznakowania robót drogowych, pod warunkiem posiadania aprobaty technicznej
i zachowania zgodności z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25].
Minimalna początkowa wartość współczynnika odblasku R’ (cd·lx-1m-2) znaków odblaskowych, zmierzona
zgodnie z procedurą zawartą w CIE No.54 [29], używając standardowego iluminanta A, powinna spełniać
odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.
Współczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorów drukowanych, z wyjątkiem białego, nie powinien być
mniejszy niż 70% wartości podanych w tablicy 2 dla znaków z folią typu „2”, zgodnie z publikacją CIE No 39.2
[28].
W przypadku oświetlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0 współrzędne
chromatyczności i współczynnik luminancji β powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.
Tablica 2. Wymagania dla współczynnika luminancji β i współrzędnych chromatyczności x, y oraz
współczynnika odblasku R’
Lp.

Właściwości

1

Współczynnik odblasku R’ (kąt
oświetlenia 5°, kąt obserwacji 0,33°) dla
folii:
- białej
- żółtej
- czerwonej
- zielonej
- niebieskiej
- brązowej
- pomarańczowej
- szarej

Jednostki

cd·lx-1m-2
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Wymagania
typ 1

typ 2

≥ 50
≥ 35
≥ 10
≥7
≥2
≥ 0,6
≥ 20
≥ 30

≥ 180
≥ 120
≥ 45
≥ 21
≥ 14
≥8
≥ 65
≥ 90
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Współczynnik
luminancji
β
i współrzędne chromatyczności z, y *)
dla folii:
- białej
- żółtej
- czerwonej
- zielonej
- niebieskiej
- brązowej
- pomarańczowej
- szarej
*) współrzędne chromatyczności x, y w polu barw według tablicy 3
2

typ 1

typ 2

β ≥ 0,35
β ≥ 0,27
β ≥ 0,05
β ≥ 0,04
β ≥ 0,01
0,09 ≥ β ≥ 0,03
β ≥ 0,17
0,18 ≥ β ≥ 0,12

β ≥ 0,27
β ≥ 0,16
β ≥ 0,03
β ≥ 0,03
β ≥ 0,01
0,09 ≥ β ≥ 0,03
β ≥ 0,14
0,18 ≥ β ≥ 0,12

Tablica 3. Współrzędne punktów narożnych wyznaczających pola barw
Współrzędne chromatyczności punktów
narożnych wyznaczających pole barwy
(źródło światła D65, geometria pomiaru 45/0°)

Barwa folii

Biała
Żółta typ 1 folii
Żółta typ 2 folii
Czerwona
Niebieska
Zielona
Brązowa
Pomarańczowa
Szara

x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y
x
y

1
0,355
0,355
0,522
0,477
0,545
0,454
0,735
0,265
0,078
0,171
0,007
0,703
0,455
0,397
0,610
0,390
0,350
0,360

2
0,305
0,305
0,470
0,440
0,487
0,423
0,674
0,236
0,150
0,220
0,248
0,409
0,523
0,429
0,535
0,375
0,300
0,310

3
0,285
0,325
0,427
0,483
0,427
0,483
0,569
,0341
0,210
0,160
0,177
0,362
0,479
0,373
0,506
0,404
0,285
0,325

4
0,335
0,375
0,465
0,534
0,465
0,534
0,655
0,345
0,137
0,038
0,026
0,399
0,558
0,394
0,570
0,429
0,335
0,375

2.6.2. Wymagania jakościowe
Powierzchnia licowa znaku powinna być równa, gładka, bez rozwarstwień, pęcherzy i odklejeń na krawędziach.
Na powierzchni mogą występować w obrębie jednego pola średnio nie więcej niż 0,7 błędów na powierzchni
(kurz, pęcherze) o wielkości najwyżej 1 mm.
Rysy nie mają prawa wystąpić.
Sposób połączenia folii z powierzchnią tarczy znaku powinien uniemożliwiać jej odłączenie od tarczy bez jej
zniszczenia.
Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą powstać przy nanoszeniu
farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż podane w p. 2.6.3.
Lica znaków wykonane drukiem sitowym powinny być wolne od smug i cieni.
Krawędzie lica znaku z folii powinny być odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub ramą z profilu
ceowego.
Powłoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna być równa, gładka bez smug
i zacieków.
Sprawdzenie polega ocenie wizualnej.
2.6.3. Tolerancje wymiarowe znaków drogowych
2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grubości blach
Sprawdzenie śrubą mikrometryczną:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 – 1,5 mm wynosi - 0,14 mm,
2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla grubości powłok malarskich
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Dla powłoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubości 60 µm wynosi ±15 nm. Sprawdzenie wg
PN-EN ISO 2808:2000 [22].
2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla płaskich powierzchni
Odchylenia od płaskości nie mogą wynieść więcej niż 0,2%, wyjątkowo do 0,5%. Sprawdzenie
szczelinomierzem.
2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znaków
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
wymiary dla tarcz znaków o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1 [25]
należy powiększyć o 10 mm i wykonać w tolerancji wymiarowej ±5 mm,
wymiary dla tarcz znaków i tablic o powierzchni > 1m2 podane w opisach szczegółowych załącznika nr 1
[25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E należy powiększyć o 15 mm i wykonać w tolerancji
wymiarowej ±10 mm.
2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:
tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszą ±1,5 mm,
tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodą wyklejania wynoszą ±2 mm,
kontury rysunku znaku (obwódka i symbol) muszą być równe z dokładnością w każdym kierunku do 1,0
mm.
W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie może występować
więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym
kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku.
W znakach w okresie gwarancji, na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza
się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm.
Na całkowitej długości znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości
przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku.
Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii o powierzchni
nieprzekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na powierzchni znaku małego lub średniego,
oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 każde – w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów
powierzchni znaku dużego lub wielkiego (włączając znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm..
Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania takiego zniekształcenia znak
musi być bezzwłocznie wymieniony.
W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających przez warstwę folii do
powierzchni tarczy znaku. w znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że
występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczą wielkości określonych poniżej.
W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co
najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nieprzekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na
powierzchni każdego z fragmentów znaku o wymiarach 4 x 4 cm. w znakach nowych oraz w znakach
znajdujących się w okresie wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować.
Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po zgięciu tarczy o 90o przy
promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono zniszczeniu.
2.6.4. Obowiązujący system oceny zgodności
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [30]
wyrób, który posiada aprobatę techniczną może być wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu
robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, jeżeli
producent dokonał oceny godności, wydał krajową deklarację zgodności z aprobatą techniczną i oznakował
wyrób budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny zgodności wyrobu
z aprobatą techniczną dokonuje producent, stosując system1.
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2.7 Wyroby budowlane do montażu znaków
Wszystkie łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą elementów konstrukcji wsporczych
znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań,
rozwarstwień i wypukłych karbów.
Łączniki mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności
od ich wielkości. Łączniki powinny być ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiałów odpornych na korozję
w czasie nie krótszym niż tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.
2.8 Wyroby (materiały) stosowane przy wykonaniu i montażu osłon energochłonnych
Materiały stosowane przy wykonaniu i montażu osłon energochłonnych mają odpowiadać wymaganiom
niniejszej ST.
Lina stalowa dla poduszek zderzeniowych barierowych powinna być wykonana ze stali klasy
1370, wg normy PN-EN 10264-1:2002(U) oraz PN-EN 10264-2:2002(U).
Pozostałe elementy systemu poduszek zderzeniowych (osłon energochłonnych) powinny być
wykonane ze stali S275JR wg PN–EN 10025:2002.
Odkształcalne odcinki początkowe barier wykonane w postaci barier energochłonnych pełniących rolę szyny
prowadzącej zakończonej poduszką zderzeniową barierową nienakierowującą.
Poduszka zderzeniowa złożona ze stalowego zderzaka czołowego, przewężenia zaginającego
barier oraz łamacza słupka.
Powierzchnia czołowa powinna być oznakowana białymi strzałami na zielonym tle z folii odblaskowej,
wskazującymi kierunek omijania poduszek zderzeniowych.
Poduszki zderzeniowe powinny być zaprojektowane na prędkość pojazdu 100km/h.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji typ oraz producenta poduszek zderzeniowych.
Należy stosować wyłącznie poduszki zderzeniowe posiadające aktualną Aprobatę Techniczną
wydaną w Polsce przez IBDiM.
Do zakupionych poduszek zderzeniowych powinny być dołączone instrukcje określające szczegółowo zasady
i warunki ich stosowania, składowania i transportu.
Poduszki zderzeniowe powinny być zgodne z PN-EN 1317-3
Wymagania bezpieczeństwa.
Rozwiązanie materiałowe i konstrukcyjne osłon energochłonnych instalowanych jako poduszki osłonowe
barierowe powinny spełniać wymagania w zakresie normy PN-EN 1317-3 (Systemy ograniczające drogę- Cześć
3: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań zderzeniowych i metody badań poduszek zderzeniowych).
2.9. Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanych
Prefabrykaty betonowe powinny być składowane na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym podłożu.
Prefabrykaty należy układać na podkładach z zachowaniem prześwitu minimum 10 cm między podłożem a
prefabrykatem.
Znaki powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco
i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniami.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- wiertnic do wykonania dołów pod słupki w gruncie spoistym,
- betoniarek przewoźnych do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”,
- środków transportowych do przewozu materiałów,
- przewoźnych zbiorników na wodę,
- sprzętu spawalniczego, itp.
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4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Transport znaków do pionowego oznakowania dróg
Znaki drogowe należy na okres transportu odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie ulegały przemieszczaniu
i w sposób nie uszkodzony dotarły do odbiorcy.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć:
- lokalizację znaku, tj. jego pikietaż oraz odległość od krawędzi jezdni w przekroju ulicznym 0,5-2,0 m i od
krawędzi korony w przekroju drogowym min. 0,5 m,
- wysokość zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujące miejsca ustawienia znaków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby w czasie trwania
i odbioru robót istniała możliwość sprawdzenia lokalizacji znaków.
Lokalizacja i wysokość zamocowania znaku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Wysokości
powinna być zgodna z p. 1.5.7 i tabelą 1.11 Rozporządzenia M i [29].
Miejsce wykonania prac należy oznakować, w celu zabezpieczenia pracowników i kierujących pojazdami na
drodze.
5.3. Wykonanie wykopów i fundamentów dla konstrukcji wsporczej znaków
Sposób wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien być dostosowany do głębokości wykopu,
rodzaju gruntu i posiadanego sprzętu. Wymiary wykopu powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub
wskazaniami Inspektora.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić
natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych. Fundament o rzucie kwadratu lub prostokąta można
zastąpić rzutem koła o niemniejszym polu.
5.3.1. Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed ułożeniem prefabrykatu należy wyrównać i zagęścić. Wolne przestrzenie między ścianami
gruntu i prefabrykatem należy wypełnić materiałem kamiennym, np. klińcem i dokładnie zagęścić ubijakami
ręcznymi.
5.3.2. Fundamenty z betonu
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczej dla zamocowania znaków wielkowymiarowych (znak kierunku
i miejscowości), wykonywanie z betonu: „na mokro” należy wykonać zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].
Posadowienie fundamentów w wykopach otwartych bądź rozpartych należy wykonać zgodnie z dokumentacja
projektową. ST lub wskazaniami Inspektora. Wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych
przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do
wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością ±2 cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt naruszony należy usunąć i miejsce wypełnić do spodu
fundamentu betonem. Płaszczyzny boczne fundamentów stykających się
z gruntem należy zabezpieczyć
izolacją, np. emulsją asfaltową. Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać warstwami grubości 20cm
z dokładnym zagęszczeniem gruntu.
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5.4. Tolerancja ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znaków – słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny
być wykonane zgodnie z dokumentacją i ST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
- odchyłka od pionu, nie więcej niż ±1 %
- odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż ±2 cm,
- odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi korony lub krawężnika, nie więcej niż ±5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odległości umieszczenia znaku zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach [25].
5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1 Łatwo zrywalne złącza konstrukcji wsporczej
W przypadku konstrukcji wsporczych, nie osłoniętych barierami ochronnymi – zaleca się stosowanie łatwo
zrywalnych lub łatwo rozłączalnych przekrojów, złączy lub przegubów o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji,
umieszczonych na wysokości od 0,15 do 0,20m nad powierzchnią terenu.
W szczególności – zaleca się stosowanie takich przekrojów, złączy lub przegubów w konstrukcjach wsporczych
nie osłoniętych barierami ochronnymi, które znajdują się na obszarach zwiększonego zagrożenia kolizyjnego
(ostrza rozgałęzień dróg łącznikowych, na zewnętrznych stronach łuków itp.).
Łatwo zrywalne lub łatwo rozłączalne złącza, przekroje lub przeguby powinny być tak skonstruowane
i umieszczone, by znak wraz z konstrukcją wsporczą po zerwaniu nie przewracał się na jezdnię. Wysokość części
konstrukcji wsporczej, pozostałej po odłączeniu górnej jej części od fundamentu, nie może być większa od 0,25
m.
5.5.2 Zapobieganie zagrożeniu użytkowników drogi i terenu – przez konstrukcję wsporczą
Konstrukcja wsporcza znaku musi być wykonana w sposób ograniczający zagrożenie użytkowników pojazdów
samochodowych oraz innych użytkowników drogi i terenu do niej przyległego przy najechaniu przez pojazd na
znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnić możliwość łatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub
innego rodzaju uszkodzenia znaku.
5.5.3 Tablicowe znaki drogowe na dwóch słupkach lub podporach
Przy stosowaniu tablicowych znaków drogowych (drogowskazów tablicowych, tablic przeddrogowskazowych,
tablic szlaku drogowego, tablic objazdów itp.) umieszczanych na dwóch słupkach lub podporach – odległość
między tymi słupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez
pojazd, nie może być mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu większej liczby słupów niż dwa – odległość między
nimi może być mniejsza.
5.5.4 Poziom górnej powierzchni fundamentu
Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym –
pożądane jest, by górna część fundamentu pokrywała się z powierzchnią pasa dzielącego itp. lub była nad tę
powierzchnię wyniesiona nie więcej niż 0,03 m. w przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujących się poza
koroną drogi, górna część fundamentu powinna być wyniesiona nad powierzchnię terenu nie więcej niż 0,15m.
5.5.5 Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukcje wsporcze znaków drogowych pionowych muszą mieć barwę szarą neutralną z tym, ze
dopuszcza się barwę naturalną pokryć ocynkowanych. Zabrania się stosowania pokryć konstrukcji wsporczych
o jaskrawej barwie – z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane odrębnymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.
5.6 Połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą
Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub
obrót.
Materiał i sposób wykonania połączenia tarczy znaku z konstrukcją wsporczą musi umożliwiać, przy użyciu
odpowiednich narzędzi, odłączenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cały okres użytkowania znaku.
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Na drogach i obszarach, na których występują częste przypadki dewastacji znaków, zaleca się stosowanie
elementów łączących o konstrukcji uniemożliwiającej lub znacznie utrudniającej ich rozłączenie przez osoby
niepowołane.
Nie dopuszcza się zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposób wymagający bezpośredniego
przeprowadzenia śrub mocujących przez lico znaku.
5.7 Oznakowanie znaku
Każdy znak drogowy musi mieć naklejoną na rewersie naklejkę zawierająca informacje towarzyszące znakowi
CE:
a) numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b)klasy istotnych właściwości wyrobu,
c)miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji,
d) nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest producentem,
lub znakowi budowlanemu:
a) numer aprobaty technicznej IBDiM,
b) numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej.
Oznakowania powinny być wykonane w sposób trwały i wyraźny, czytelny z normalnej odległości widzenia, a
całkowita powierzchnia naklejki nie była większa niż 30 cm2. Czytelność i trwałość cechy na tylnej stronie tarczy
znaku nie powinna być niższa od wymaganej trwałości znaku. Naklejkę należy wykonać z folii nieodblaskowej.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robot
Wykonawca powinien przeprowadzić badania materiałów do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”.
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inspektor może
zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót.
6.3. Badania w czasie wykonywania robót:
6.3.1 Badania wyrobów budowlanych (materiałów) w czasie wykonywania robót
Wszystkie wyroby budowlane (materiały) dostarczone na budowę powinny być sprawdzone
powierzchni wyrobu i jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 4.

w zakresie

Tablica 4. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez
producentów
Lp

Rodzaj badania

1

Sprawdzenie
powierzchni

2

Sprawdzenie
wymiarów

Liczba badań

Opis badań

Od 5 do 10 badań
wybranych losowo
elementów
w każdej dostarczonej
partii wyrobów liczącej
do 1000 elementów

Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym okiem. Do
ew. sprawdzenia głębokości wad użyć dostępnych
narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrów itp.)
Przeprowadzić
uniwersalnymi
przyrządami
pomiarowymi lub sprawdzianami (np. liniałami,
przymiarami itp.)

Ocena
wyników
badań
Wyniki badań
powinny być
zgodne
z wymaganiami
pkt. 2

W przypadkach budzących wątpliwość można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości dostarczonych
wyrobów budowlanych w zakresie wymagań podanych w pkt. 2.
6.3.2 Kontrola w czasie wykonywania robót dotyczących oznakowania pionowego
W czasie wykonywania robót należy sprawdzić:
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- zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacja projektową (lokalizacja, wymiary znaków,
wysokość zamocowania znaków),
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z pkt. 2 i 5.
- prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z pkt. 5.3,
- poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z pkt. 5.3,
- poprawność ustawienia słupków o konstrukcji wsporczych zgodnie z pkt 5.4 i 5.5,
- zgodność rodzaju i grubości blachy ze specyfikacją,
- jedno badanie wytrzymałości betonu na 100 fundamentów
6.3.3 Kontrola w czasie wykonywania robót dotyczących ustawienia znaku aktywnego zasilanego z baterii
słonecznej
6.3.3.1 Fundamenty i ustroje
Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz
wytrzymałości.
Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia w planie i rzędne posadowienia.
6.3.3.2 Słupek z znakami
Elementy słupków powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Słupki z znakami po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:
- dokładności ustawienia pionowego konstrukcji (zgodnie z p. 5.4 i 5.5),
- prawidłowości ustawienia znaku względem jezdni,
- prawidłowości ustawienia słupków,
- jakości połączeń kabli i przewodów,
- jakości połączeń śrubowych słupków i znaków,
- jakości montażu osłony ,
- stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów metalowych.

7. Obmiar robót
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
7.2 Jednostka obmiaru
Jednostką obmiaru oznakowania pionowego są sztuki (szt.) wykonanego oznakowania pionowego.
W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.

8. Odbiór robót
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6, dały wyniki pozytywne.
8.2 Odbiór ostateczny
Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie wyników pomiaru
i badań jakościowych określonych w pkt. 2 i 5.
8.3 Odbiór pogwarancyjny
Przed upływem okresu gwarancyjnego należy wykonać przegląd znaków i wybraną grupę poddać badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przeglądu i badań mogą być podstawą odbioru pogwarancyjnego.
Odbiór pogwarancyjny należy przeprowadzić w ciągu 1 miesiąca po upływie okresu gwarancyjnego, ustalonego
w ST.
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9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Płatność należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości wykonania
robót i jakości użytych wyrobów budowlanych (materiałów) na podstawie wyników pomiarów i badań.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:
- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych;
- zamontowanie tarcz znaków drogowych.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cena wykonania robót obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
zakup i transport wyrobów budowlanych i materiałów przewidzianych do wykonania robót,
zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,
zabezpieczenie antykorozyjne słupków konstrukcji wsporczych, znaków oraz złączy,
opracowanie
projektu
podpór
o konstrukcji
przestrzennej,
konstrukcji
wsporczych
i bramownicowych wraz z ich posadowieniem,
oznakowanie na czas prowadzenia robót,
wykonanie wykopów pod fundamenty dla słupków i konstrukcji,
wykonanie fundamentów i osadzenie w nich słupków oraz konstrukcji wsporczych znaków i tablic,
montaż znaków na słupkach i konstrukcjach wsporczych,
załadunek i odwiezienie gruntu z wykopów pod fundamenty,
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót,
opracowanie dokumentacji technicznej fundamentów i konstrukcji wsporczych,
montaż i demontaż deskowań fundamentów,
pielęgnacja betonu fundamentów,
przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych ST,
wykonanie izolacji bitumicznej fundamentów,
odprowadzenie wody z wykopów,
koszt odpadów i ubytków materiałowych,
zasypka wykopów z zagęszczeniem.

10. Przepisy związane
10.1 Normy
1.PN-76/C-81521
2.PN-83/B-03010
3.PN-84/H-74220
4.PN-88/C-81523
5.PN-89/H-84023.07
6.PN-B-03215:1998
7.PN-B-03264:2002
8.PN-EN 40-5:2004
9.PN-EN 206-1:2003
10.PN-EN 485-4:1997
11.PN-EN ISO 1461:2000
12.PN-EN 10240:2001

13.PN-EN 10292:2003/
A1:2004/A1:2005(U)

Wyroby lakierowane – badanie odporności powłoki lakierowanej na działanie
wody oraz oznaczanie nasiąkliwości,
Ściany oporowe – Obliczenia statyczne i projektowanie,
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego zastosowania,
Wyroby lakierowane – Oznaczenie odporności powłoki na działanie mgły solnej,
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki,
Konstrukcje stalowe – Połączenia z fundamentami – Projektowanie i wykonanie,
Konstrukcje betonowy, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i
projektowanie,
Słupy oświetleniowe. Część 5. Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania,
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,
Aluminium i stopy aluminium – Blachy, taśmy i płyty – Tolerancje kształtu
i wymiarów – wyrobów walcowanych na zimno,
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie
jednostkowe) – Wymaganie i badanie,
Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych,
Wewnętrzne i/lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczące powłok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach
zautomatyzowanych,
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20.PN-EN-ISO 2808:2000
21.PN-91/H-93010
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D.07.02.01

Taśmy i blachy ze stali niskowęglowych powlekane ogniowo w sposób ciągły do
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy,
Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych.
Wymagania i metody badań,
Stałe, pionowe znaki drogowe – Część 1: Znaki stałe,
Stałe, pionowe znaki drogowe – Część 5 Badanie wstępne typu,
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),
Rury stalowe ze szwem, gwintowane,
Farby i lakiery – oznaczenie grubości powłoki,
Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco,
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty
23. Załączniki nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U nr 220, poz. 2181),
24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U nr 198, poz.
2041),
25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U nr 249, poz. 2497),
26. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surfaces colours for visual signalling (Zalecenia dla barw
powierzchniowych sygnalizacji wizualnej),
27. CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy współczynnik odblasku definicja
i pomiary),
28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz.881),
29. Stałe odblaskowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do
udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009.
30. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych; Transprojekt Warszawa

176

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.06.01a
45233000-9

OGRODZENIA PRZY POSESJACH PRZYDROŻNYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia, ,
które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania „Budowa ulicy Stęszewskiej i ulicy Zielonej w m.
Krosinko”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu nowych ogrodzeń dróg i
obejmują:
-

ustawienie nowego ogrodzenia z materiału jak istn. ogrodzenie – przestawienie ogrodzenia na granicy pasa
drogowego

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenie drogowe - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się na jezdnię
niepożądanych intruzów spoza pasa drogowego, tj. ludzi, zwierząt i pojazdów, mogących niebezpiecznie
zakłócić ruch na drodze.
1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, skośnym),
pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa),
o różnych wielkościach oczek.
1.4.3. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral wykonanych z
drutu okrągłego.
1.4.4. Siatka bezwęzełkowa z polietylenu - siatka z krzyżujących się nitek tworzących oczka zbliżone kształtem
do rombu, wykonanych z polietylenu z dodatkiem koncentratów barwnych.
1.4.5. Ogrodzenie z prefabrykatów żelbetowych - elementy żelbetowe słupów i desek pełnych oraz ażurowych
umożliwiające budowę ogrodzeń o różnej wysokości.
1.4.6. Drut kolczasty - żyła skręcona z dwóch drutów ocynkowanych, na której znajdują się w stałych odstępach
nie przesuwające się kolki.
1.4.7. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę stalową.
1.4.8. Droga technologiczna - pas terenu, położony między krawędzią nasypu lub wykopu
a ogrodzeniem
drogi, pozwalający na mechaniczną obsługę skarp i urządzeń drogowych. Szerokość drogi technologicznej
zwykle wynosi 3 m, a jej geometria pozioma i pionowa powinna zapewnić poruszanie się sprzętu
utrzymaniowego z prędkością 10 km/h, przy największym pochyleniu stoku do 15o.
1.4.9. Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia. W
przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysokość tę określa się w odległości 0,5 m od osi ogrodzenia, w
kierunku od drogi (jak na szkicu: hmin).
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1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
1.5.1. Przepisy ogólne
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5.2. Ogólne zasady wykonywania ogrodzeń
Ogrodzenie powinno spełniać następujące warunki:
a) w zakresie lokalizacji ogrodzenia
Najmniejsza odległość ogrodzenia od krawędzi nasypu, przeciwskarpy rowu lub wykopu i innych urządzeń
towarzyszących drodze, powinna wynosić co najmniej 0,75 m. b) w zakresie wysokości ogrodzenia
1. Wysokość ogrodzenia wynosi 1,80 m.
c) w zakresie szczelności ogrodzenia
1. Ogrodzenie powinno stanowić szczelną przeszkodę dla wszystkich gatunków zwierząt występujących w
danym rejonie..
2. Ogrodzenie powinno być wkopane poniżej powierzchnię terenu.
3. Ogrodzenie przechodzące nad rowem powinno być tak rozwiązane, żeby pod nim nie mogły przedostawać
się dzieci lub zwierzęta (można to wykonać np. zakładając kilka drutów kolczastych lub uchylną klapę z
siatki),
d) w zakresie dostępności do drogi przez bramy i furtki
− Bramy i furtki w ogrodzeniu należy wykonywać w miejscach zgodnych z projektem.
1. Bramy i furtki powinny odpowiadać typem i konstrukcją projektowanymi
2. Wyroby na bramy i furtki powinny spełniać wymagania przewidziane dla elementów ogrodzenia.
e) w zakresie trwałości ogrodzenia
1. Ogrodzenia powinny zachowywać trwałość co najmniej przez 15 lat. W związku z tym metalowe elementy
ogrodzenia powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez powłoki cynkowe lub inne powłoki
zaakceptowane przez Inżyniera.
2. Należy zapewnić rozwiązania utrudniające osłabienie konstrukcji ogrodzenia. Na przykład na terenach
hodowlanych i wypasu zwierząt domowych zaleca się wykonywanie na ogrodzeniu linek z drutu
kolczastego, zapobiegających ocieraniu się zwierząt
o ogrodzenie.
3. Ogrodzenie powinno być łatwo wymienialne w celu ułatwienia naprawy uszkodzeń lub potrzeby demontażu
na przewidywanych przejazdach awaryjnych.

2. Wyroby budowlane i materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów, ich pozyskiwania oraz składowania podano w ST D.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
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Wyrobami
budowlanymi
wg zasad niniejszej ST są:

stosowanymi

przy

wykonaniu

ogrodzeń,

2.2.Siatka pleciona ślimakowa
Siatka pleciona ślimakowa ocynkowana powinna odpowiadać wymaganiom określonym w BN-83/5032-02.
Wymiary siatki z drutu okrągłego, ocynkowanego ze stali ST 1 (PN-67/M-800026).
wielkość siatki (wymiar boku oczka) – 50 mm,
szerokość siatki – 1,75 m
średnica drutu w siatce – 3mm.
Każda rolka siatki dostarczona przez producenta powinna być przewiązana w dwóch miejscach drutem miękkim.
Siatki w rolce należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów
działających korodująco.
2.3. Liny stalowe
Stalowe linki usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez PN-M80201 i PN-M-80202.
Druty w splocie liny powinny do siebie ściśle przylegać, być równo naciągnięte,
nie powinny krzyżować się w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów luźnych. Końce drutów
powinny być łączone przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosiądzem. Miejsca łączenia przez lutowanie
lub zgrzewanie nie powinny być kruche i posiadać zgrubienia i ścienienia. Odległość między poszczególnymi
miejscami łączenia drutów zwijanych w jednej operacji nie powinna być mniejsza niż 500-krotna średnica
splotki.
Wymiary lin – średnica 4,5mm.
Własności wytrzymałościowe lin powinny odpowiadać wymaganiom określonym w poniższej tablicy.
Wymiary i własności wytrzymałościowe lin stalowych wg PN-M-80202 i PN-M-80201
Przybliżona Nominalna obliczeniowa siła zrywająca
masa
linę w niutonach (N), dla nominalnej
wytrzymałości drutu na rozciąganie w
1 m liny,
MPa

średnica
liny,

Odchyłka
nominalnej
średnicy
liny,

mm

%

mm

kg

1400

1600

1800

4,5

+6; -1

1,5

0,104

17200

19600

22100

Nominalna

Średnica
drutu,

Drut stalowy na liny powinien być drutem okrągłym, gładkim, ocynkowanym. Dopuszcza się miejscowe
zgrubienia powłoki cynku nie przekraczające następujących wartości dopuszczalnej odchyłki dla średnicy drutu:
od 1,5 do 1,6 mm

0,06 mm

Ilość cynku na powierzchni drutu powinna wynosić co najmniej 180 g/m2.
Do każdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 , na żądanie odbiorcy, powinno być dołączone
zaświadczenie
wytwórcy
z
protokołem
przeprowadzonych
badań,
w tym sprawdzenia siły zrywającej linę i jakości powłoki cynkowej.
Liny
powinny
być
przechowywane
z dala od substancji działających korodująco.

w
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Za zgodą Inżyniera, zamiast liny stalowej, można stosować drut stalowy okrągły średnicy 4 mm, ocynkowany,
odpowiadający wymaganiom PN-M-80026.
2.4. Słupki i elementy metalowe
Słupki metalowe ogrodzenia można wykonać z ocynkowanych rur okrągłych.
Rury
powinny
odpowiadać
wymaganiom
lub w innym dokumencie zaakceptowanym przez Inżyniera.

określonym

w

poniższych

tabelach

Wymagana średnica rur – 60 mmm
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220
Średnica

Grubość

Masa 1 m rury

Dopuszczalne odchyłki, %

zewnętrzna,

ścianki,

kg/m

średnicy
zewnętrznej

grubości ścianki

mm

mm

60

od 7,1 do 10,0

od 9,34 do 12,40

1,0

 15

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez
Inżyniera.
Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań
i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania,
mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych.
Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.
Pożądane jest, aby rury były dostarczane o:
–
–

długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm,
długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5
mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej, jak dla długości dokładnych.

Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać 1,5 mm na 1
m długości rury.
Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.
Rury
powinny
być
dostarczone
bez
opakowania
w
wiązkach
lub
luzem
względnie
w opakowaniu uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane indywidualnie
(dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na przywieszkach
metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co
najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer wytopu.
Dopuszcza
się
inne
rodzaje
słupków,
np.
z
rur
o
kształcie
kwadratowym
lub prostokątnym względnie z kształtowników (kątowników, ceowników, dwuteowników) pod warunkiem
zaakceptowania przez Inżyniera.
Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika powinna być
charakterystyczna
dla
procesu
walcowania
i
wolna
od
wad,
jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie
lub dłutowanie, z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a
grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla
kształtownika.
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Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców
kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych
nie uzbrojonym okiem.
Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według PN-H-84020 tablica poniżej lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy składającym zamówienie a dostawcą.
Podstawowe własności kształtowników, wg PN-H-84020
Stal

Granica plastyczności, MPa,
Minimum dla wyrobów o grubości lub średnicy, mm

Wytrzymałość
na
rozciąganie
MPa,
dla
wyrobów o grubości lub
średnicy, mm

do 40

od 41 do od 64 do od 81 do od 101 od 151 do do 100
63
80
100
do 150 200

St3W

225

215

205

205

195

185

St4W

265

255

245

235

225

215

Kształtowniki
mogą
być
dostarczone
luzem
lub
że kształtowniki o masie do 25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach.

od
do 200

101

od
360 od
do 490
do 490

340

od
420 od
do 550
do 550

400

w

wiązkach,

z

tym,

Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą elementów
ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć naderwań, rozwarstwień i
wypukłych karbów.
Własności
mechaniczne
łączników
PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej uzgodnionej.

powinny

odpowiadać

wymaganiom

Do każdej partii dostawy, na żądanie składającego zamówienie, powinno być wystawione przez wytwórcę
zaświadczenie zawierające co najmniej: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i adres wytwórni, oznaczenie
wyrobu,
liczbę
dostarczonych
sztuk,
ew. masę partii, wyniki badań oraz podpis i pieczęć wytwórni.
Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności
od wielkości i masy wyrobów.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów
działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez uszkodzeniem.
2.5 Bramy
Bramy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, Konstrukcja bramy lub furtki powinna
zabezpieczać je przed kradzieżą lub niepowołanym otwarciem.
Brama powinna obejmować następujące elementy:
– ramę (oprócz słupów zewnętrznych) z kątownika 45×45× ,5 mm,
– słupek zewnętrzny z kształtownika 60×6 ×1,5 mm, stanowiący jednocześnie zawias,
obracający się na rurze stalowej Ø 51 mm, znajdującej się wewnątrz słupka,
– dodatkowy słupek pionowy, usztywniający skrzydło bramy w środku jej rozpiętości z
kształtownika 40×40×1,5 mm,
– słupek zamkowy z rury Ø 60 × 2,0 mm,
– wypełnienie skrzydeł bramy i furtki z siatki stalowej zgrzewanej o oczkach 50×50×3 mm i
prętach stalowych gatunku S235JRG2,
– zamknięcie na śrubę bezpieczną z systemem klucza straży pożarnej lub kłódkę w osłonie
zabezpieczającej przed niepowołanym otwarciem oraz stanowiącym ochronę przed
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wpływem warunków atmosferycznych,
– rygiel blokujący w gruncie jedno ze skrzydeł bramy,
– tabliczkę znamionową fluorescencyjną o wymiarach 100 × 200 mm, umieszczoną w środku rozpiętości furtki
lub skrzydła bramy, na wysokości 1/3 od góry, z naniesionym na niej w sposób trwały, np. numeratorem
(określającym numer wjazdu), napisem określonym przez Zamawiającego (zabezpieczenie przed kradzieżą).
Bramy powinny być wyposażone w samozamykacze.
Wymagania dla kształtowników zamkniętych używanych do produkcji bram są
następujące:
– kształtowniki powinny być wykonane ze stali gatunku ST3SX (EU S235JR) według normy
PN-EN-10219-2:2007 oraz mieć własności mechaniczne według PN-EN 10002-1:2004,
– powierzchnia kształtownika powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak
widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub
dłutowanie, z tym, że obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość
kształtownika nie może zmniejszyć się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika,
– kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika.
Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień,
pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem,
– kształtowniki powinny być dostarczone zgodnie z normą PN-EN-10219-1:2007.
Kształtowniki o masie do 25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach.
2.6. Beton na podmurówkę
Beton według PN-EN 206-1:klasy c16/20, X0,CL1,0, Dmax 22i 52 i składników.
-

cement portlandzki marki 32,5 –wg PN-EN 197-1,
kruszywo (piasek, żwir, grys) –wg PN-EN 12620, kategorii ; grube Gc 90/15, f4 i F2 oraz drobne Gf
85 i f10
woda – wymagania wg PN-EN 1008.

2.7. Wyroby i materiały do wykonania fundamentów betonowanych „na mokro”
Deskowanie
powinno
zapewnić
sztywność
i
niezmienność
układu
oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego
montaż i demontaż. Przed wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby
wykluczało wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.
Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 dla klasy C16/20 X0, Cl1.0, Dmax22 i S2. Składnikami
betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.
Cement
stosowany
do
betonu
powinien
być
cementem
portlandzkim
klasy
32,5
i spełniać wymagania PN-EN 197-1. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08.
Kruszywo do betonu powinno spełniać wymagania PN-EN 12620 dla kategorii; grube Gc 90/15 , f4 i F2 oraz
drobne Gf 85i f10
Woda powinna być „odmiany 1” i spełniać wymagania PN-EN 1008. Bez badań laboratoryjnych można
stosować wodę pitną wodociągową.
Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać
PN-B-06251. Stal dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzające jej
gatunek. Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać postanowieniom
PN-B-03264.
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3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak:
szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek
i siatki, itp.
Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, żurawie
samochodowe, małe betoniarki przewoźne do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne
zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
4.2. Transport wyrobów i materiałów
Siatkę metalową, słupki i kątowniki należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczającymi ją przed
uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi.
Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach drewnianych, metalowych lub w kręgach.
Liny
należy
przewozić
w
warunkach
nie
wpływających
na zmianę własności lin.
Łącznik w czasie transportu należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem.
Kształtowniki
można
przewozić
dowolnymi
środkami
transportu
luzem
lub w wiązkach. Wiązki wiąże się drutem stalowym lub taśmą stalową w dwóch miejscach,
w odległości około 500 mm od końców. Drut i taśma użyta do wiązania wiązek powinna być o takiej
wytrzymałości
na
rozciąganie,
która
gwarantuje,
że
w
czasie
załadunku,
transportu
i wyładunku nie nastąpi zerwanie wiązania. Wiązania nie należy używać jako zaczepy
dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych zalecana
jest
ostrożność,
ze
względu
na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne występujące przy uderzeniach.
Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i
uszkodzeniami
mechanicznymi.
W
przypadku
stosowania
do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się,
np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej.
Prefabrykowane deski żelbetowe należy układać na środkach transportowych rębem, ściśle jedna przy drugiej,
długością w kierunku jazdy, warstwami na przekładkach drewnianych. Wysokość ładunku desek
ogrodzeniowych nie może przekroczyć wysokości ścian środka transportowego więcej niż o 1/3 wysokości
ostatniej warstwy desek.
Prefabrykowane słupy żelbetowe należy układać na środkach transportu ściśle obok siebie, długością w kierunku
jazdy. Wysokość ładunku słupów nie powinna przekraczać wysokości ścian środka transportowego.
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5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zasady wykonania ogrodzeń
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres robót ogrodzeniowych
wykonywanych bezpośrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia
w terenie na
podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera.
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą ST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą:
− wykonanie dołów pod słupki,
− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki,
− ustawienie słupków (metalowych,),
− wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej i linek),
− wykonanie bram.
5.3. Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w
planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka,
a głębokość od 1,00 m. (patrz 1.3)
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne,
bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości:
a) dla siatki po 2,40 m z tolerancją + - 10
b) dla ogrodzenia żelbetowego - równe długościom desek prefabrykowanych,
i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie.
Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.
5.4. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w
dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy
ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami lub gruzem i
przysypane ziemią.
Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom
punktu 2.7. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć.
Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych
prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach.
5.5. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny
otwór rury.
Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15o należy
zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia
pod kątem około od 30 do 45o. Zamiast ukośnych słupków wspierających, można przy ogrodzeniowych
słupkach żelbetowych zastosować, za zgodą Inżyniera, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) osadzone w
czasie ustawiania słupka w dole.
Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek usztywniających
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne
i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do umocowania do nich siatki.
5.6. Słupki wbijane lub wwibrowywane bezpośrednio w grunt
Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inżynier na wniosek Wykonawcy ustali bezpośrednie wbijanie lub
wwibrowywanie słupków ogrodzenia w grunt, to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera:
− sposób wykonania, zapewniający zachowanie osi słupka w pionie i nie powodujący odkształceń lub
uszkodzeń słupka,
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− rodzaj sprzętu (i jego charakterystykę techniczną), dotyczący np. młotów (bab) ręcznych podnoszonych
bezpośrednio (lub przy użyciu urządzeń pomocniczych) przez robotników, młotów (kafarów) mechanicznych
z wciągarką ręczną lub napędem spalinowym, wibromłotów pogrążających słupki w gruncie poprzez
wibrację i działanie udarowe, przy zachowaniu wymagań ustawienia słupków podanych w p. 5.5, z
anulowaniem postanowień dotyczących wykonania dołów i fundamentów podanych w punktach 5.3 i 5.4.
5.7. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej
Należy rozwiesić trzy linki (druty) usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia i przymocować je do
słupków. Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą być starannie przymocowane (np.
przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu na około 10 cm i okręcone na bieżącym drucie). Linki powinny być
umocowane tak, aby nie mogły przesuwać się i wywierać nacisku na słupki narożne i bramowe, a w przypadku
zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie złączami
rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inżyniera. Nie należy zbyt
silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne lub bramowe.
Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych i bramowych za pomocą prętów płaskich
lub zaokrąglonych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina się w sposób podobny do
napinania linek i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górną
krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna być
napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka.
5.8. Rozpięcie siatki z tworzywa sztucznego
Siatkę z tworzywa należy zastosować do ogrodzeń dla płazów i do ogrodzeń ochronno – naprowadzających jako
siatka pomocnicza.
Siatkę z tworzywa sztucznego przymocowuje się do słupków tak jak siatkę metalową, a do linek - zwykle
kawałkami ocynkowanego drutu.
Siatka powinna być zakopana pod powierzchnią terenu na głębokość 10 cm.
Górną krawędź siatki o szerokości 5 cm należy odchylić „na zewnątrz” drogi.
Siatkę należy zastosować także na bramach i furtkach znajdujących się w ciągu ogrodzeń ochronnonaprowadzających.
W przypadku ogrodzeń dla płazów siatka mocowana jest do kołków drewnianych wbitych w podłoże. Odległość
między słupkami (kołkami) powinna być nie mniejsza niż 100 cm. Siatka powinna być przymocowana do słupka
(kołka) w minimum 4 miejscach na każdym słupku.
5.9. Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia
Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [27].
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin nie powinny
przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm.
Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie płaszczyznami nie
powinien być większy niż 1 mm.
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 16. Inżynier może dopuścić wady
większe niż podane w tablicy 10 jeśli uzna, że nie mają one zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne
ogrodzenia.
Tablica 10. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych, wg PN-M-69775 [29]
Rodzaj wady

Dopuszczalny wymiar wady, mm

Brak przetopu
Podtopienie lica
Porowatość
Krater
Wklęśnięcie lica
Uszkodzenie mechaniczne
Różnica wysokości sąsiednich wgłębień
i wypuk³oœci lica

2,0
1,5
3,0
1,5
1,5
1,0
3,0

5.10. Wykonanie bram
Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, zamki,
samozamykacze itp.
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5.11.1. Wszystkie elementy stalowe winny być zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie zanurzeniowe
warstwą o grubości min 30 µm lub natryskowo warstwą o grubości 60 µm .

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Wyroby winny spełniać wymagania wg. Pkt.6,1
6.3. Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania w czasie wykonywania robót
Wszystkie wyroby dostarczone na budowę powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 11.

Tablica 11. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producenta
Lp. Rodzaj badania Liczba badań
Opis badań
1

Sprawdzenie
powierzchni

od 5 do 10 badań z
wybranych
losowo
elementów
w
każdej
dostarczanej partii wyrobów
liczącej do 1000

2

Sprawdzenie
wymiarów

elementów

Powierzchnię
zbadać
nie
uzbrojonym
okiem.
Do
ew.
sprawdzenia głębokości
wad użyć dostępnych narzędzi (np.
liniałów z czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrów, itp.)
Przeprowadzić
uniwersalnymi
przyrządami
pomiarowymi
lub
sprawdzianami

Ocena
wyników badań
Wyniki
powinny być
zgodne
z
wymaganiami
punktu 2.3.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:
a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2.3,
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3,
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4,
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5,
f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.6,
g) poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.7.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie wyroby nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez Inżyniera
odrzucone.
Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia zgodnie z dokumentacją Projektową.
W/w jednostki uwzględniają elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Płatność za metr wykonanego ogrodzenia należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem
robót, oceną jakości wyrobów i jakości wykonania robót.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:
-

zakup i transport wyrobów budowlanych i materiałów przewidzianych do wykonania robót,
prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robót,
wykonanie wykopów pod fundamenty,
wytworzenie betonu,
wykonanie deskowania,
wykonanie betonowych fundamentów z osadzeniem słupków i pielęgnacja betonu,
montaż i wykonanie ogrodzeń,
uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,
wykonanie powłoki antykorozyjnej,
uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

10. Przepisy związane
10.1. Normy
1. PN-B-03264
2. PN-EN 206-1
3. PN-B-06251
4. PN-EN 12620
5. PN-B-23010
6. PN-EN 197-1
7. PN-B-32250
8. PN-H-04623
9.

PN-H-04651

10.
11.
12.
13.
14.

PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019

15.
16.
17.

PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Beton
Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa do betonu
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
Cement.
Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
Ochrona przed korozją. Pomiar grubości powłok metalowych metodami
nieniszczącymi
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej
środowisk
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia
Cynk
Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki
Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki
Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki
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19.
20.
21.
22.
23.
24.

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051

25.
26.
27.

PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-82054

28.
29.

PN-M-82054-03
PN-ISO-8501-1

30.
31.

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

32.
33.

BN-83/5032-02
BN-88/6731-08
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Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco
Stal walcowana. Kątowniki równoramienne
Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
Stal. Teowniki walcowane na gorąco
Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do
malowania. Ogólne wytyczne
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
Dźwignice. Ogólne zasady projektowania stalowych ustrojów nośnych
Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i
badania
Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów
Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych
podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej
nałożonych powłok
Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe
Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty
34.Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1979-1982
35.Wytyczne stosowania ogrodzeń drogowych (projekt). CBPBDiM „Transprojekt” Warszawa 1990.
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11. ZAŁĄCZNIK
ROZWIĄZANIA WYBRANYCH KONSTRUKCJI OGRODZEŃ
11.1. Siatki z drutami pionowymi i poziomymi, o zmiennych wymiarach oczek
a) ogrodzenie ochronne (wysokość 240 cm)*
Wymiary w mm

* - wymiar dotyczy wysokości siatki nad terenem; dodatkowo należy wkopać część siatki poniżej terenu
b) ogrodzenie ochronno-naprowadzające z siatką pomocniczą **

** - należy stosować siatki o wymiarach określonych w ST

11.2. Brama w ogrodzeniu drogowym (Wymiary w mm)
a) Brama dwuskrzydłowa szerokości 4 m
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11.3. Dodatkowe urządzenia w ogrodzeniach (Wymiary w mm)

Przykłady zabezpieczenia ogrodzenia nad rowami lub kanałami wodnymi, uniemożliwiające przedostanie się
dzieci i zwierząt na drogę i pozwalające na przepływ odpadków z wodą (Wymiary w mm)
11.3.1. Zabezpieczenie ogrodzenia nad rowem w postaci wyciętego fragmentu dolnej części siatki głównej i
przymocowanie go nieruchomo w zagłębieniu rowu

11.3.2. Zabezpieczenie ogrodzenia nad rowem w postaci siatki stalowej zgrzewanej o oczkach 50 × 50 mm,
przymocowanej nieruchomo w zagłębieniu rowu

192

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.07.06.01a

193

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.07.06.01a

194

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.01.01
45233000-9

KRAWĘŻNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg.
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1. Wstęp
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z ustawieniem krawężników betonowych, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn.
„Budowa ulicy Stęszewskiej i ulicy Zielonej w m. Krosinko”.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót obejmujących ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu krawężników
betonowych i obejmują:
- wykonanie krawężnika betonowego o wymiarach 20x30cm (wystający 12 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem
z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
- wykonanie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30cm (wystający 12 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem
z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
- wykonanie krawężnika betonowego wyłukowanego o wymiarach 15x22cm (obniżony 2 cm) z wykonaniem ławy
betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (zjazdy i przejścia dla pieszych)
- wykonanie krawężnika betonowego wyłukowanego o wymiarach 20x22cm (obniżony 2 cm) z wykonaniem ławy
betonowej z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
- wykonanie opornika betonowego o wymiarach 15x30x100cm obniżony z wykonaniem ławy betonowej z oporem z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (na obramowanie jezdni i zjazdów)
- wykonanie opornika betonowego o wymiarach 12x25x100cm wtopiony z wykonaniem ławy betonowej z oporem z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (na obramowanie zjazdów)
- wykonanie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8cm (na ławie betonowej i z oporem) na podsypce cementowopiaskowej
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i „Katalogiem Powtarzalnych
Elementów Drogowych” oraz ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i
poleceniami Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. Wyroby budowlane i materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów)
Ogólne wymagania dotyczące materiałów budowlanych (materiałów) podano w ST D.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.
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Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem krawężników wg zasad
niniejszej ST są:
2.1 Krawężnik z betonu wibroprasowanego :
Zastosowane krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-EN 1340
dla klas D, U i I .
Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
- ubytkiem masy po badaniu zamrażania/rozmrażania z udziałem soli odladzających średnio ≤ 1,0 kg/m2, a każdy
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
- wytrzymałością na zginanie ≥6MPa średnio, a pojedyńczy wynik min. 4,8 MPa,
- odpornością na ścieranie ≤ 20 mm albo dla metody alternatywnej ≤ 18000mm3/ 5000mm2.
Na łukach stosować krawężniki łukowe o projektowanych promieniach. Jeżeli brak takich krawężników na rynku
można stosować proste o długości 33 cm dla promieni ≤2 m i o długości 50 cm dla promieni 3-6 m oraz o
długości 100 cm dla promieni większych od 6 m.
2.2 Ława betonowa z oporem
Ława betonowa pod krawężnik oraz opór wykonane będą z betonu klasy C12/15, odpowiadającemu normie
PN-EN 206-1 klas XO,CL1.0 i S2
Domieszka opóźniająca wiązania według PN-EN 924-2.
2.3 Podsypka cementowo – piaskowa
Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo - kruszywową w proporcji 1:4 z cementu jak w p. 2.4
i kruszywa naturalnego niełamanego 0/2 kategorii GF80 i f7.
2.4 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między krawężnikami:
-

cement portlandzki klasy 32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1
kruszywo naturalne niełamane 0/2 jak w p. 2.3
woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN-1008 „Woda zarobowa do betonu”. Bez
badań można stosować wodę wodociągową pitną.

2.5. Dopuszczalne odchyłki kształtu i wymiaru krawężników
Zapisane są w p. 5.2.3.3 PN-EN 1340 i wynoszą:
Długość : ± 1% z dokładnością do mm i max 10 mm.
Inne wymiary z wyjątkiem promienia:
dla powierzchni: ± 3% z dokładnością do mm i max 5 mm
dla innych części ± 5% z dokładnością do mm i max 10 mm
Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru krawężnika nie powinna przekraczać 5 mm.
Dla powierzchni płaskich i krawędzi prostych dopuszczalne odchyłki wynoszą:
Długość pomiarowa
mm
300
400
500
800

Dopuszczalna odchyłka płaskości i
prostoliniowości mm
± 1,5
± 2,0
±2,5
±4,0

2.6. Składowanie
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów,
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości.
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych
o wymiarach:
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.
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2.7. Wypełnienie szczelin dylatacyjnych
Zalewa albo kit trwale plastyczny powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2.
2.8. Elementy deskowania

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu, zaprawy oraz przygotowania
podsypki cementowo-piaskowej, a ponadto ubijaków ręcznych lub mechanicznych do zagęszczenia koryta i ław.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”
4.2.Krawężniki
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a
górna warstwa nie powinna wystawać ponad ściany skrzyni środka transportowego o więcej niż 1/3 wysokości
krawężnika. Krawężniki można transportować po osiągnięciu 70% wymaganej wytrzymałości.
4.3.Beton na ławę z oporem
Beton na ławę z oporem transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do przewożenia
wytworzonego betonu.
4.4.Kruszywo oraz cement
Kruszywo oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami transportu,
zaakceptowanymi przez Inspektora i zapewniającymi trwałość cech podczas transportu.
4.5. Transport zalewy powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem opakowań.

5. Wykonanie robót
5.1 Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2 Wykonanie robót
5.2.1 Źródła pozyskania wyrobów budowlanych muszą uzyskać akceptację Inspektora.
5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robót
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas robót.
5.2.3 Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe miejsc wbudowania krawężnika
Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków wbudowania krawężników, wykonane będzie na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

199

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.01.01

5.2.4 Wykonanie koryta pod ławę betonową z oporem.
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z oporem i bez oporu,
wykonane będą ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość - zgodnie z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów
Drogowych” i Dokumentacją Projektową. Wskaźnik zagęszczenia koryta IS ≥ 1,00 dla KR1 -2 oraz IS ≥ 1,03 dla
KR3-6.
5.2.5 Wykonanie betonowej ławy z oporem pod krawężniki.
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest zobowiązany do
przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla konkretnych składników,
zaakceptowanych wcześniej przez Inspektora.
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1. Sporządzona receptura musi
uzyskać akceptację Inspektora.
Czas wytwarzania, transportu, wbudowania i zagęszczenia betonu w temperaturze do + 20o C może wynosić
najwyżej 2 godziny. Czas ten można wydłużyć przez domieszki opóźniające wiązanie. W temperaturach powyżej
+ 20o C należy zastosować domieszki opóźniające wiązanie. W każdym przypadku zagęszczanie należy
zakończyć przed początkiem wiązania cementu.
Ława betonowa z oporem wykonana będzie z betonu klasy C12/15, we wcześniej przygotowanym korycie
gruntowym lub deskowaniu.
Wykonanie ławy betonowej z oporem polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego
zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz
kształtem rysunkowi w „Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji
Projektowej, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne gr. 2cm wypełnione bitumiczną masą
zalewą drogową na zimno lub na gorąco.
Ława betonowa wymaga jej polewania przez 7 dni z częstotliwością zapewniającą utrzymanie jej w stanie
wilgotnym.
5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo - kruszywowej pod krawężnik.
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo - kruszywową grubości 5 cm,
celem prawidłowego osadzenia krawężnika. Podsypkę cementowo - kruszywową wykonać należy w proporcji 1:
4 zgodnie z KPED.
5.2.7 Wbudowanie krawężników betonowych
Roboty związane z wbudowaniem krawężników na ławie betonowej z oporem winny być wykonywane przy
temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 stopni Celsjusza. Roboty związane z ustawieniem krawężnika należy
wykonać ręcznie. Przy wbudowywaniu krawężnika należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu
krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Techniczną. Dopuszczalne
odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie krawężnika i ± 5 cm w usytuowaniu poziomym.
Odcinki przejściowe zmiany wysokości krawężników winny być o długości 200m.
5.2.8 Wypełnienie spoin między krawężnikami
Grubość spoin krawężników nie powinna przekraczać 1cm. Spoiny między krawężnikami po oczyszczeniu
należy wypełnić zaprawą cementowo-kruszywową 1:2. Spoiny o grubości ≤58mm nie wymagają wypełnienia.
Składniki do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.4 niniejszej ST. Szczeliny krawężników nad szczelinami
dylatacyjnymi ław należy wypełnić zalewą drogową na zimno lub gorąco. Szerokość spoin na łukach winna być
identyczna jak na prostych. Spoiny pomiędzy kratką ścieku a obniżonym krawężnikiem na zjazdach i przejściach
dla pieszych winny być wypełnione zalewą drogową na zimno Luc na gorąco.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola jakości wyrobów budowlanych przed przystąpieniem do robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wyrobów budowlanych przeznaczonych do wbudowania. Badanie
krawężnika na etapie akceptacji wyrobu budowlanego do robót wykonuje laboratorium akceptowane przez
Inspektora.
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Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium wybrane losowo przy udziale Inspektora, 3 sztuki
krawężnika dla przeprowadzenia następujących badań:
- odporność na zamrażanie /rozmrażanie z udziałem soli odladzających,
- wytrzymałość na zginanie
- odporności na ścieranie
Powyższe badania zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.
6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
6.3.1. Badania betonu na ławę
Wykonawca dostarczy wyniki badania wytrzymałości betonu ław na ściskanie (1 seria 3 próbek na 500 m
wykonywanej ławy betonowej).
6.3.2. Kontrola ustawienia krawężnika
Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego krawężnika z Dokumentacją Projektową. Tolerancje
podano w punkcie 5.2.7.
Wykonać zgodnie z BN-64/8845-02 „Krawężniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia i odbioru”.
6.3.3. Sprawdzenie ław
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne
odchylenia mogą wynosić ± 1 cm.
b) Wymiary ław.
Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje
wymiarów wynoszą:
- dla wysokości + 10% wysokości projektowanej,
- dla szerokości + 10% szerokości projektowanej.
c) Równość górnej powierzchni ław.
Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy,
trzymetrowej łaty.
Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawężników
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w planie od linii projektowanej, które wynosi ± 5 cm,
b) dopuszczalne odchylenie (mierzone co 100m) niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety
projektowanej, które wynosi ± 1 cm,
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną
łatą nie może przekraczać 1 cm,
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną
głębokość.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wbudowanego krawężnika zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w
terenie.
W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, 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 wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Płatność za 1 metr wbudowanego krawężnika należy przyjmować na podstawie obmiaru, znaków CE producenta
krawężników i oceny jakości wykonanych robót oraz wbudowanych wyrobów budowlanych.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:
- krawężnik betonowy o wymiarach 20x30cm (wystający 12 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem
z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
- krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm (wystający 12 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem
z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
- krawężnik betonowy wyłukowany o wymiarach 15x22cm (obniżony 2 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (zjazdy i przejścia dla pieszych)
- krawężnika betonowy wyłukowany o wymiarach 20x22cm (obniżony 2 cm) z wykonaniem ławy betonowej z oporem z
betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
- opornik betonowy o wymiarach 15x30x100cm obniżony z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (na obramowanie jezdni i zjazdów)
- opornik betonowy o wymiarach 12x25x100cm wtopiony z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm (na obramowanie zjazdów)
- obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm (na ławie betonowej i z oporem) na podsypce cementowo-piaskowej
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawężnika/opornika/obrzeża obejmuje:
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup, transport i składowanie wyrobów budowlanych i materiałów do wykonania robót,
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,
- wykonanie koryta gruntowego pod ławę,
- wykonanie deskowania ławy betonowej,
- wykonanie ławy betonowej z oporem,
- wykonanie dylatacji ławy,
- rozebranie deskowania,
- pielęgnacja wykonanej ławy,
- wykonanie mieszanki cementowo-kruszywowej i rozścielenie jej jako podsypki pod krawężnik,
- ustawienie krawężnika/opornika/obrzeża betonowego,
- wypełnienia spoin zaprawą,
- wypełnienie spoin i szczelin zalewą drogową
- koszt odpadów i ubytków materiałowych,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych przez ST.
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10. Przepisy związane
BN-EN1340
PN-EN 206-1
PN-EN 197-1
PN-EN 13242
PN-EN-1008
PN-EN 13139
BN-64/8845-02
PN-EN 12620

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
Beton.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku
Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Woda zarobowa do betonu
Kruszywa do zaprawy
Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
Kruszywa do betonów

Katalog Szczegółów Drogowych Ulic, Placów i Parków Miejskich – Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – Centralne Biuro Projektowo – Badawcze Dróg i Mostów,
Transprojekt, Warszawa 1979
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ŚCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścieku z kostek
betonowych, które zostaną wykonane w ramach realizacji zadania pn. „Budowa ulicy Stęszewskiej i ulicy
Zielonej w m. Krosinko”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu ścieku z kostek betonowych
i obejmują:
- ułożenie ścieku z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3 cm oraz ławie betonowej z betonu C12/15.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i 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 Inspektora.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. Wyroby budowlane i materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów)
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych (materiałów) podano w ST D.00.00.00 "Wymagania
ogólne".
Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej ST są:
2.2. Betonowa kostka brukowa - należy stosować betonową kostkę brukową gr. 8 cm odpowiadającą
wymaganiom ST D.08.02.02 „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.
Dopuszcza się zastosowanie betonowej kostki brukowej zgodnej z PN-EN 1338 „Betonowe kostki brukowe.
Wymagania i metody badań”.
2.3. Podsypka cementowo - kruszywowa 1:4:
-

piasek - należy stosować średnio lub gruboziarnisty wg PN-EN 13242 kategorii GTF25 Użyty piasek nie
może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5%,
cement - należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1

2.4. Zaprawa cementowo - kruszywowa do wypełnienia spoin między kostkami betonowymi:
-

cement portlandzki klasy 32,5 - należy stosować cement portlandzki odpowiadający wymaganiom
PN-EN 197-1
piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 13242 kategorii
GTF10
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woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN-1008. Bez badania można stosować
wodę pitną wodociągową.

2.5. Beton na ławę
Ława betonowa pod ściek wykonana będzie z betonu klasy C12/15, odpowiadającemu normie PN-EN 206-1.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
3.2. Sprzęt do wykonania robót
3.2.1. Betoniarka - do wytworzenia mieszanki cementowo - piaskowej na podsypkę oraz do wytworzenia
zaprawy cementowo - piaskowej na wypełnienie spoin między kostkami betonowymi.
3.2.2. Pozostałe roboty związane z wykonaniem ścieku z betonowej kostki brukowej wykonane będą ręcznie.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
4.2. Transport wyrobów (materiałów)
4.2.1. Betonowa kostka brukowa - przewożona może być dowolnymi środkami transportu.
Transport i składowanie brukowej kostki betonowej musi odbywać się w sposób zabezpieczający wyrób
budowlany przed możliwością uszkodzenia.
4.2.2. Piasek - przewożony będzie dowolnymi środkami transportu samowyładowczego. Podczas transportu
i składowania należy zabezpieczyć różne asortymenty piasku przed zanieczyszczeniem i mieszaniem się między
sobą.
4.2.3. Cement - przewożony będzie środkami transportu przeznaczonymi do przewożenia tego typu materiałów.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1. Zakup i transport wyrobów budowlanych przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania
powyższych robót. Źródła pozyskania wyrobów budowlanych muszą uzyskać akceptację Inspektora.
5.2.2. Oznakowanie prowadzonych robót
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Projektem organizacji ruchu
na czas budowy”.
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5.2.3. Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków wykonania ścieku
Wyznaczenia dodatkowych punktów sytuacyjno - wysokościowych niezbędnych do prawidłowego wykonania
robót dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowaną sieć punktów.

5.2.4. Wykonanie ławy betonowej pod ściek
Ławę ścieku międzyjezdniowego należy wykonać w korycie wyciętym w warstwach wiążącej
i podbudowy z BA.
Ławę betonową należy wykonać z betonu C12/15 oraz C16/20. Wykonanie ławy polega na rozścieleniu
dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława po zagęszczeniu betonu powinna
odpowiadać wymiarami rysunkom w Dokumentacji Projektowej.
Ławę należy utrzymać w stanie wilgotnym przez 7 dni. Zgęszczenie ławy należy zakończyć przed początkiem
wiązania cementu. Może być stosowany beton z domieszką opóźniającą wiązanie cementu.
5.2.5 Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej
Podsypkę cementowo – piaskową należy wykonać z przygotowanej mieszanki cementowo – piaskowej 1:4.
Wykonanie podsypki polega na ręcznym rozścieleniu mieszanki cementowo – piaskowej na wykonanej ławie jak
w KPED k. 03.12.
5.2.6. Wykonanie ścieku z kostki brukowej betonowej
Roboty związane z wykonaniem ścieku winny być wykonane przy temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 stopni
Celsjusza. Roboty wykonane będą ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich. Przy wykonywaniu ścieku należy
bezwzględnie przestrzegać zaprojektowanych spadków podłużnych i dopuszczalnej szerokości spoin 5mm.
Kostkę należy układać na zagęszczonej podsypce.
5.2.7. Wypełnienie spoin podłużnych i poprzecznych między kostkami betonowymi
Spoiny pomiędzy kostkami betonowymi po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo - piaskową, przy
użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Składniki do wykonania zaprawy opisano w punkcie 2.1.4. niniejszej ST.
Spoiny winny być wypełnione zaprawą na całej wysokości kostki.
Ściek w okresie 7 dni należy pielęgnować przez pokrycie warstwą piasku i zwilżanie wodą. Po zakończeniu
pielęgnacji piasek należy usunąć.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
6.2. Badania na etapie akceptacji wyrobów budowlanych do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie wyrobów przeznaczonych do wykonania
ścieku i przedstawić je Inspektorowi.
Badania powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach dla odpowiednich
wyrobów.
6.3. Kontrola wykonania ścieku
Kontrola wykonania ścieku polega na bieżącej ocenie zgodności z Dokumentacją Projektową.
Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają:
a) linia ławy w planie, która może różnić się od projektowanej o ± 2cm
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która może różnić się od projektowanej o ± 1cm
c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m ławy, przy
czym dopuszczalne tolerancje dla wysokości i szerokości wynoszą ± 10% wielkości projektowanych, a dla
równości 1cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy
i czterometrową łatą.
209

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.08.05.06

Przy wykonaniu ścieku badania podlegają :
a) niweleta ścieku, która może się różnić od projektowanej o ± 1cm,
b) równość podłużna sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100m długości, która może
wykazywać prześwit nie większy niż 8 mm pomiędzy powierzchnią a łatą czterometrową,
c) wypełnieni spoin co 10m – wymagane jest całkowite ich wypełnienie,
d) grubość podsypki sprawdzana co 100m, może się różnić od projektowanej o ± 1cm.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego ścieku z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo piaskowej i ławie betonowej zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.
W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne".
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały czynniki pozytywne.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają koryta, ława betonowa i podsypka.

9. Podstawa płatności
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Płatność za metr wykonanego ścieku z betonowej kostki brukowej należy przyjmować zgodnie z obmiarem,
oceną jakości użytych wyrobów budowlanych oraz jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów
i badań.
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać:
- ułożenie ścieku z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5 cm i na ławie betonowej z betonu C12/15.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m ścieku obejmuje:
- prace pomiarowe oraz przygotowawcze,
– zakup i transport wyrobów budowlanych przewidzianych do wykonania robót na miejsce wbudowania,
– zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji,
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym
- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wykonywanego ścieku,
- wykonanie ławy betonowej,
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod ściek,
- wykonanie ścieku z dwóch rzędów kostki,
- wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową pomiędzy kostkami,
- uporządkowanie miejsc prowadzenia robót.
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów,
- wykonanie oraz rozebranie deskowania ławy,
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wykonanie koryta przez przecięcie warstw wiążącej i podbudowy z BA oraz ich rozebranie z wywiezieniem
gruzu na skład Wykonawcy,
koszt odpadów i ubytków materiałowych,
pielęgnacja betonu ław i ścieku.

10. Przepisy
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów
w Warszawie.
Katalog Budowlany - KB1 - 20.03.
PN-EN 1338
PN-EN 197-1

„Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań”.
Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku.

PN-EN-1008

Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 13242

Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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KANALIZACJA DESZCZOWA
CPV : Roboty w zakresie budowy rurociągów
1

1.1.

Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej dla
budowanej ulicy Stęszewskiej i Zielonej m. Krosinko.
1.2.

Zakres stosowania STWiORB.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy budowie kanalizacji
deszczowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.
1.3.

Zakres robót objętych STWiORB.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót
wymienionych w pkt.1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami.
W zakres robót wchodzą:
roboty przygotowawcze,
pomiary liniowe w terenie,
roboty ziemne,
odwodnienie wykopów,
dostawa materiałów,
wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiórką umocnienia,
wykonanie podłoża piaskowego pod kanalizację,
wykonanie obsypki piaskowej,
ułożenie i montaż sieci kanalizacyjnych,
włączenie do istniejącej sieci,
nabudowanie wpustów na istniejących studniach,
wykonanie prób szczelności,
wymiana gruntu,
zasypanie wykopów,
kontrola jakości robót,
odbiór robót,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
1.4.

Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Przy wykonywaniu kanalizacji należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogólne".
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Pojęcia ogólne
Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania
wód opadowych i roztopowych.
Studzienka rewizyjna – studzienka wybudowana w celu umożliwienia czyszczenia i
ewentualnej renowacji kanału, wspomagająca równocześnie jego naturalne przewietrzanie
Studzienka ściekowa - studzienka wraz z wpustem deszczowym w formie przykrycia
kratowego lub wlotu zlokalizowanego w krawężniku, służąca do odprowadzania spływów
powierzchniowych do kanalizacji deszczowej.
Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z
utwardzonych powierzchni terenu.
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych
lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne".

2. Wyroby budowlane i materiały.
2.1. Ogólne wymagania.
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały wykorzystane do budowy sieci
powinny odpowiadać normom krajowym oraz jeśli to możliwe normom europejskim lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub europejskich
elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiedniej specyfikacji.
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Rysunków i
STWiORB.
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.
Jeżeli Rysunki lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora
Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w
okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien
przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane, i nie
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie
przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.
2.2. Rury przewodowe.
Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur PVC-U klasy „S”, SN8, SDR 34, ze ścianką
litą. Elementy rurowe łączone są kielichowo z zastosowaniem pierścieniowych uszczelek
elastomerowych. Zastosowane projekcie rury PVC-U SN8 o ściance litej mają aprobatę
Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i można je układać pod jezdnią na głębokości 0,8-8 m
bez rur ochronnych.
Przewody kanalizacyjne należy układać w wąsko przestrzennych wykopach na dobrze
zagęszczonej podsypce żwirowo-piaskowej o grubości min.10cm. Wyżej wymienione kanały
będą posiadać spadki (pokazane w części graficznej projektu) pozwalające uzyskać określone
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obliczeniami wymagane przepustowości przepływu oraz będą uwzględniać konfigurację
terenu.
2.3. Studzienki ściekowe z wpustami deszczowymi.
Studzienki ściekowe (wpusty deszczowe), betonowe Ø500mm, z osadnikiem gł. 1,0 m
pierścieniem odciążającym zgodne z PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 476:2011, z wpustem
ściekowym ulicznym, żeliwnym 420x620mm H=150mm klasy D400; z uchylną kratą na
zawiasach.
Rozmieszczenie zgodnie z lokalizacją ustaloną w projekcie drogowym.
2.4. Studzienki rewizyjne.
Studzienki rewizyjne umożliwią przeprowadzenie na sieci okresowych prac
eksploatacyjnych.
Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako prefabrykowane, betonowe Ø1000mm, z
betonu min. C35/45, nasiąkliwości <6,0%, wodoszczelność 50kPa, z prefabrykowaną dolną
częścią studni z gotową kinetą, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-EN 476:2011. Stopnie
włazowe zgodne z PN-EN 13101:2005 lub drabinką zgodną z PN-EN 14396:2006.
Zwieńczenie studni stanowi zwężka oraz właz żeliwny z wypełnieniem betonowym, z
dwoma ryglami, Ø600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000. Właz montować w obudowie
betonowej (kwadratowej 950x950mm) wykonanej z betonu C35/45 spełniającej wymagania
normy PN-EN 124:2000 (tzw. zestaw naprawczy).
2.5. Piasek na podsypkę i obsypkę rur.
Piasek na podsypkę i obsypkę rur kanalizacyjnych wg PN-ENV 1046:2007 - Systemy
przewodów rurowych z tworzyw sztucznych oraz PN-EN 1610:2002 – Budowa i badania
przewodów kanalizacyjnych. Przydatność gruntu rodzimego potwierdzi Inżynier.
2.6. Składowanie materiałów.
Powinno się odbywać na terenie równym i utwardzonym z możliwością
odprowadzenia wód opadowych.
2.6.1. Rury PVC.
Wzmagania dla rur wg PN-EN 1401-1:2009.
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi oraz
spełnienie warunków bhp.
Odpowiednia ochrona wyrobów z tworzyw sztucznych:
- magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni
słonecznych oraz nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. Dłuższe składowanie rur
powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.
- nie wolno składować rur cięższych na rurach lżejszych. Rury o różnych średnicach i
grubościach powinny być składowane tak, aby rury o grubszej ściance i większej średnicy
znajdowały się na spodzie
- kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe zakonserwowane fabrycznie i w
oryginalnym opakowaniu
- rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle
4

- końcówki rur powinny być zabezpieczone, np. ochronnymi kapturkami.
- nie dopuszczać do zrzucania, wleczenia elementów
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia.
Skład rur powinien być dostępny dla pracowników np. kontroli jakości. Skład powinien być również
dostępny dla celów łatwego dalszego transportu. Rur tworzywowych nie składować w pobliżu ognia,
źródeł ciepła lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.
Rury powinny być składowane w taki sposób jak podczas transportu z przekładkami drewnianymi.
Przekładki drewniane powinny być płaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowały deformacji
rury.
Rury nie powinny być składowane bezpośrednio na podłożu. W tym celu należy zastosować
podkładki analogicznie jak te stosowane pomiędzy rurami. Odstępy pomiędzy podkładkami nie
powinny przekraczać 2,5m. Podłoże składu powinno być płaskie i pozbawione ostrych przedmiotów.
Wysokość składowanych rur nie powinna przekraczać 3-4m.

2.6.2. Uszczelki do łączenia rur.
Jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w
pomieszczeniach zamkniętych, z dala od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać
chemicznie na materiał przechowywany.
2.6.3. Smar.
Smar poślizgowy używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy
przechowywać w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z
wymogami BHP.
2.6.4. Kruszywo.
Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego
odcinka sieci. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
składowania i poboru.
2.6.5. Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki należy składować na terenie utwardzonym i wyrównanym,
umożliwiającym odprowadzenie wód deszczowych. Elementy powinny być składowane w
pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przekładek zabezpieczających. Przy
składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna
przekraczać 1,8m i nacisk przekazywany na grunt poniżej 0,5 MPA.. Składowanie powinno
umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów i poszczególnych kręgów. Wszystkie
studzienki na placu budowy powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający
wpadanie do nich drobnych zwierząt. Wszystkie studzienki na placu budowy powinny być
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich drobnych zwierząt.
2.6.6. Włazy kanałowe, stopnie, wpusty.
Włazy kanałowe, stopnie i wpusty powinny być składowane z dala od substancji
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia
składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
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Wpusty żeliwne mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach do
wysokości maksimum 1,5 m. Wszystkie wpusty na placu budowy powinny być
zabezpieczone w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich drobnych zwierząt.

3. Sprzęt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00
„Wymagania ogólne”.
Wykonawca przystępujący do wykonania sieci zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość
robót.
3.2. Do robót ziemnych i przygotowawczych można stosować następujący sprzęt:
piłę do cięcia asfaltu i betonu,
koparki o pojemności 0,25 – 0,60 m3
spycharki,
sprzęt do zagęszczenia gruntu (ubijaki i zagęszczarki mechaniczne),
samochody samowyładowcze,
agregat prądotwórczy przewoźny 10 kV.
3.3. Do robót montażowych można zastosować następujący sprzęt:
niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami,
taśma miernicza,
komplet narzędzi do obcinania rur i fazowania bosego końca,
podbijaki drewniane do rur,
wciągarkę ręczną
wciągarkę mechaniczną,
samochód skrzyniowy z dłużycą,
samochód samowyładowczy,
wibratory,
zamknięcia mechaniczne – korki lub zamknięcia pneumatyczne – worki gumowe, dla
poszczególnych średnic kanałów, służące do zamykania kanałów podczas napraw,
badań odbiorczych na szczelność i płukania,
żuraw samochodowy od 5 do 6 t
zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

4. Transport.
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które
pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót
zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach, STWiORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru
oraz w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków
transportu:
- samochód skrzyniowy,
- samochód samowyładowczy,
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samochód dostawczy.
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone
przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych.
Rury, kształtki i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od
podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych
narzędzi i metod przeładunku.
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne
króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 2m.
4.1. Transport rur.
Z uwagi na specyficzne własności rur tworzywowych, należy przy transporcie
zachowywać następujące wymagania:
- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, do celów
transportowych powinny być stosowane ciężarówki o płaskiej platformie lub specjalne
pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdować się żadne gwoździe bądź
inne wystające elementy. Wszelkie burty boczne powinny być płaskie i pozbawione ostrych
krawędzi.
- podczas transportu rur nie pakietowanych, w samochodzie rury powinny być układane na
równym podłożu na podkładach drewnianych, ułożonych prostopadle do osi rur i
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy
spinające boczne ściany skrzyni samochodowych,
- rury sztywniejsze powinny znajdować się na spodzie; rury o największej średnicy
powinny być ułożone na spodzie stosu transportowego bezpośrednio na platformie
ciężarówki. Układane pojedynczo rury powinny być przekładane listwami drewnianymi tak,
aby można było przeciągnąć pomiędzy nimi zawiesia do ich rozładunku.
- zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur za pomocą kołków i klinów
drewnianych,
- rury powinny leżeć kielichami naprzemiennie, należy tak ułożyć stos rur, aby nie następował
bezpośredni kontakt między kielichami poszczególnych rur

-

podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać. Rury powinny być przenoszone na
skład. Zrzucanie rur może powodować ich mechaniczne uszkodzenia. Wytrzymałość na uderzenia rur
tworzywowych maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wiąże się z koniecznością
zachowania szczególnej ostrożności podczas rozładunku w niskich temperaturach.
- rury należy mocno związać, aby uniknąć przesuwania podczas transportu. Rury nie powinny być
przewieszone poza platformę pojazdu na długość nie większą niż pięciokrotność ich nominalnej
średnicy i nie więcej niż 2m (mniejsza wartość miarodajna).
Załadunek i rozładunek rur w paletach należy wykonywać przy użyciu wózków
widłowych o gładkich widłach. Palety powinny być nieuszkodzone i na tyle mocne, aby
podczas podnoszenia nie stwarzały zagrożenia dla pracowników. Rury ładowane pojedynczo
muszą być przenoszone przy użyciu miękkich zawiesi - typu pasy poliestrowe o odpowiedniej
wytrzymałości. Pręty, haki, łańcuchy metalowe mogą doprowadzić do uszkodzenia w
przypadku nieodpowiedniego obchodzenia się z rurą.
Do rozładunku ręcznego można wykorzystać zawiesia poliestrowe. Rury
rozładowywane ręcznie nie mogą swoim ciężarem powodować zagrożenia dla pracowników.
W przypadku rur ciężkich do rozładunku należy stosować dźwig i odpowiednie zawiesia.
Podczas rozładunku nie wolno dopuścić, aby ktokolwiek znajdował się pod rurą lub na drodze
jej przenoszenia
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4.2. Transport studni kanalizacyjnych.
Transport kręgów i elementów żelbetowych powinien odbywać się samochodami w
pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem i przesuwaniem przewożonych elementów,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z
drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.
Samochód przeznaczony do przewozu prefabrykatów studni i separatorów powinien być
wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed możliwością zachwiania równowagi środka
transportowego.
4.3.Transport włazów kanałowych, wpusty.
Włazy kanałowe, wpusty mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w
sposób zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogólne.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji,
harmonogram i sposób wykonywania robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą
wykonywane roboty związane z budową sieci kanalizacyjnej.
5.2. Roboty przygotowawcze.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sporządzi plan BIOZ.
- Podstawę wytyczenia trasy kanału stanowią Rysunki,
- Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy,
- Wytyczenie w terenie osi kanału w odniesieniu do projektowanej trasy. Po wbiciu kołków
osiowych należy wbić kołki – świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia
odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie
przez odpowiednie służby geodezyjne Wykonawcy.
- Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanału,
- Usunięcie humusu spycharką i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót,
- Wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i
przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników. Porównać
z Dokumentacją Projektową.
- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia należy roboty przerwać,
wykop zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru.
- Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu
do strefy montażowej.
- Teren budowy ogrodzić i zabezpieczyć dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków
drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych.
Usunięcie drzew i krzewów w pasie budowy kanału oraz usunięcie humusu wykonywać
zgodnie z zatwierdzonymi specyfikacjami branżowymi.
5.3. Roboty ziemne.

-

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z:
PN-B-10736 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
8

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
- PN-S-02205 – „Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
- PN-B-06050 – „Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogólne”.
W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie
wykopu na czas prowadzenia robót. Sposób odwodnienia wykopów, dostosowany do
panujących w czasie wykonywania robót warunków gruntowo-wodnych, zaprojektowany
zostanie przez wykonawcę robót.
Wykopy należy wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych.
W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia terenu wykopy należy wykonywać
ręcznie.
Szerokość i głębokość wykonywanych wykopów ograniczyć do niezbędnego minimum.
Odspojony grunt na odkład. Stateczność ścian wykopu należy zabezpieczyć poprzez
zastosowanie odpowiedniego szalowania. Wybór rodzaju zabezpieczenia ścian zależności od
warunków lokalnych, hydrogeologicznych, głębokości wykopu należy do Wykonawcy.
Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP. Wyjście
(zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości
większej niż 1m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m.
W miejscach występowania istniejącego uzbrojenia terenu wykopy należy wykonywać
ręcznie. Odkopane kable lub rurociągi należy pod nadzorem jednostki eksploatacyjnej
zabezpieczyć przez podwieszenie lub wsparcie na dylach szalunkowych w sposób
zapewniający ich eksploatację. Również zwraca się uwagę na prace wykonywane sprzętem
mechanicznym w pobliżu napowietrznych linii energetycznych jak i też w miejscach ich
skrzyżowania z trasą kanału.
Odspojony grunt na odkład. Wydobywaną ziemię należy składować wzdłuż krawędzi
wykopu w odległości zapewniającej bezpieczne przejście i nie bliżej niż 1,0m od jego
krawędzi. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
W warunkach ruchu ulicznego należy stosować przykrywanie wykopów pomostami
dla przejścia pieszych lub pojazdów, teren robót należy oznakować zgodnie z przepisami o
ruchu drogowym oraz zachować szczególne warunki bezpieczeństwa robót. Wykop powinien
być zabezpieczony barierką o wysokości 1,0m lub taśmą ostrzegawczą przed dostaniem się na
teren budowy osób niepowołanych, w nocy oznakowany światłami ostrzegawczymi.
Dno wykopu powinno być równe, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w projekcie. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem,
przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od
rzędnej projektowanej o 2-5 cm, a w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie
mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 20 cm wyższym od projektowanego.
Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony oraz zabezpieczony
przed napływem wód powierzchniowych. Wykopy odwadniać bezpośrednio przed
rozpoczęciem robót budowlanych.
W razie pojawienia się wód gruntowych zastosować właściwe odwodnienie (przy
niskim stanie wody gruntowej – odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek
zbiorczych z odpompowaniem, przy podwyższonym stanie wody – odwodnienie wgłębne z
zestawem igłofiltrów w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed
ułożeniem podsypki.
Projektowane przewody należy ułożyć na podsypce z piasku o grubości min. 10cm.
Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.
Do wykonywania zasypki wykopów należy przystąpić natychmiast po odbiorze i
zatwierdzeniu zakończonego posadowienia kanalizacji.
Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw:
warstwy ochronnej rury – obsypki o grubości 20 cm
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warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej (spodu
konstrukcji jezdni) - zasypki.
Obsypkę należy przeprowadzić aż do uzyskania zagęszczonej warstwy grubości, co
najmniej 20cm ponad wierzch rurociągu. Zagęszczenie obsypki należy bezwzględnie
wykonać ręcznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Należy zwrócić uwagę na
zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas obsypywania, zagęszczania i
przejeżdżania ciężkiego sprzętu. Dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest
zadbanie o to, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą.
Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełniania pozostałego wykopu
(zasypki). Zasypkę wykopu układać warstwami 20cm z odpowiednim dokładnym ubijaniem,
a pod konstrukcją drogową zasypkę zagęścić zgodnie z technologią przyjętą w części
drogowej. Niedopuszczalne jest używanie do zasypki gruntów zmarzniętych i zawierających
kamienie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. W
czasie wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntów spoistych.
Zasypkę wykonać sprzętem mechanicznym – za wyjątkiem odcinków głębionych
ręcznie, gdzie zasypka wykopu powinna być również wykonana sposobem ręcznym.
Jednocześnie z zasypką należy prowadzić rozbiórkę umocnień.
Grunt użyty do obsypki i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom według
PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046. Wykopy zasypać gruntem rodzimym w miejscach, gdzie
będzie teren zielony oraz piaskiem w obszarach przeznaczonych pod drogi, w przypadku gdy
grunt rodzimy nie spełnia wymagań gruntu pod drogi – wymiana gruntu.
Podczas prowadzenia robót – przez cały czas trwania budowy – należy:
− wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,
− w nocy oświetlić światłem sztucznym – ostrzegawczym,
− w miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki z barierkami.
Poza drogą wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż 0,95.
Nadmiar gruntu pozostałego po wykonaniu robót należy wywieźć na miejsce
wskazane przez Inwestora.
Oznakowanie robót oraz sposób ich zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami BHP.
Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić odtworzenie nawierzchni do
stanu pierwotnego; w miejscach realizacji budowy dróg skoordynować odtworzenie z branżą
drogową.
5.4. Wymagania dotyczące podłoża.
Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.
5.5. Roboty montażowe kanalizacji.
Technologia budowy kanalizacji musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków
zgodnie z rysunkami.
5.5.1. Montaż przewodów z tworzyw sztucznych.
Rurociągi należy układać w wykopach suchych na wyrównanym gotowym podłożu
tak, aby ich podparcie było jednolite.
Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i
spadków określonych w projekcie. Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości
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przepływu substancji muszą być absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur
i połączeń. Dzięki warstwie wyrównawczej (podsypce) i wypełnieniu dookoła rury (obsypka)
podparcie rury może być uważane jako wystarczające.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w
zależności od średnicy przewodu wg spadków podanych w dokumentacji projektowej.
Przewody z rur kanalizacyjnych tworzywowych powinny być układane kielichami w
kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Rury tworzywowe przygotowane do łączenia
kielichowego z wykorzystaniem odpowiednich uszczelek. Przy rurach kielichowych należy
upewnić się, czy rura nie wspiera się na kielichu. W miejscu złączy kielichowych wybrać
piasek na głębokość około 5,0 cm, w celu dokonania połączenia. Należy zwrócić uwagę na
sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha rury, sprawdzając czystość wgłębienia
i ścisłość przylegania uszczelki.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem, pogłębione przed
montażem do rzędnej projektowanej.
Przed montażem rur kielichowych bosy koniec rury posmarować środkiem
poślizgowym zalecanym przez producenta, stosowanie olejów i smarów jest niedopuszczalne.
Należy przestrzegać określonej przez producenta głębokości wcisku bosego końca w kielich i
technologii łączenia rur.
Skracanie rur wymaga cięcia w płaszczyźnie prostopadłej do osi rury i fazowania
przyciętego końca.
Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenia
rur przed przemieszczaniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i
przejeżdżania ciężkiego sprzętu wykonawcy.
Do montażu stosować wyłącznie rury pozbawione wad, o sprawdzonej jakości, nie
zanieczyszczone od wewnątrz. Transport, składowanie, montaż oraz łączenie rur powinny być
przeprowadzone zgodnie z instrukcją montażową dostarczaną przez producenta.
Wszystkie stosowane materiały muszą spełniać wymagania aktualnych aprobat
technicznych lub Polskich Norm.
Włączenia projektowanych przykanalików od studzienek ściekowych do istniejącej
sieci kanalizacji deszczowej wykonać przez wywiercenie w istniejącej studni otworu za
pomocą wiertnicy i zamontowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w
budownictwie, przejścia szczelnego w ściankach studni lub przez nabudowanie studni
rewizyjnej na istniejącym kolektorze deszczowym.
W ulicy Zielonej w 2 miejscach zaprojektowano posadowienie wpustów ściekowych
na istniejących studniach.
Przy budowie dróg należy wykonać regulację włazów istniejącej kanalizacji oraz
skrzynek ulicznych do poziomu projektowanej nawierzchni.
Próby szczelności i odbiór techniczny robót związanych z montażem przewodów
kanalizacyjnych należy przeprowadzić w oparciu o PN-92/B-10735.
Całość robót ziemnych i montażowych związanych z budową sieci kanalizacji
deszczowej należy wykonać zgodnie: z zasadami sztuki budowlanej, z normą PN-EN
1610:2015-10. Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, z instrukcjami producentów
poszczególnych elementów oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – rozdziały 1 - 3, wydanymi przez Polską Korporację
Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r.
5.5.2. Montaż studzienek ściekowych.
Montaż studzienek ściekowych z wpustami deszczowymi zgodnie z instrukcją
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producenta.
Studzienki w zależności od materiału montować zgodnie z zasadami z pkt. 5.5.3. i
zaopatrzyć w odpowiedni wpust z żeliwa sferoidalnego. Regulację wysokości osadzenia
wpustu można wykonać za pomocą pierścieni dystansowych lub poprzez wykonanie
podmurówki z cegły.
5.5.3. Montaż studzienek rewizyjnych.
Montaż studzienek betonowych połączeniowych i przelotowych prowadzić wg
poniższych zasad:
- element denny studzienki posadowić w odwodnionym wykopie na podłożu ze żwiru
stabilizowanego cementem zmieszanym w proporcjach 100 kg cementu na 1 m3 żwiru, oraz
wypoziomować,
- naciągnąć uszczelkę na zamek górny elementu, uszczelkę oraz zamek dolny następnego
kręgu posmarować specjalnym środkiem poślizgowym,
- na zewnętrzną krawędź zamka górnego elementu dolnego przed zamontowaniem
następnego kręgu nałożyć warstwę zaprawy z dodatkiem polimeru,
- po zamontowaniu kręgu górnego należy wyspoinować zaprawą połączenie kręgów od
wewnątrz studni, warstwa zaprawy powoduje równomierne przenoszenie naprężeń i
zabezpiecza przed ewentualnym wystąpieniem spękań ścian, które mogą pojawiać się w
wyniku nierównomiernego osiadania elementów studni,
- po wykonaniu wyżej wymienionych czynności można montować następnie elementy
nadbudowy,
- do montażu dennic, kręgów oraz zwężek należy stosować zawiesia linowe, dzięki którym
możliwy jest transport poziomy oraz prawidłowe łączenie poszczególnych elementów,
- zewnętrzne ściany kręgów i elementu dennego zabezpieczyć izolacją bitumiczną przed
montażem w wykopie.
Zwieńczenie studni stanowi właz żeliwny z wypełnieniem betonowym, Ø 600mm,
klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000. Studnie bez stosowania zwężek.
Włazy studni zlokalizowanych w jezdni montować w obudowie betonowej
(kwadratowej 950x950mm) wykonanej z betonu C35/45 spełniającej wymagania normy PNEN 124:2000 (tzw. zestaw naprawczy).
Przeprowadzić regulacje wysokości włazów istniejących studni i skrzynek do
projektowanej niwelety drogi.
5.8. Zasyp wykopu.
Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw:
warstwy ochronnej rury – obsypki o grubości 20 cm
warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej (spodu
konstrukcji jezdni) - zasypki.
Obsypkę należy przeprowadzić aż do uzyskania zagęszczonej warstwy grubości, co
najmniej 20cm ponad wierzch rurociągu. Zagęszczenie obsypki należy bezwzględnie
wykonać ręcznie, symetrycznie po obu stronach przewodu. Należy zwrócić uwagę na
zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem się podczas obsypywania, zagęszczania i
przejeżdżania ciężkiego sprzętu. Dla zapewnienia całkowitej stabilności konieczne jest
zadbanie o to, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał przestrzeń pod rurą.
Po wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełniania pozostałego wykopu
(zasypki). Zasypkę wykopu układać warstwami 20cm z odpowiednim dokładnym ubijaniem,
a pod konstrukcją drogową zasypkę zagęścić zgodnie z technologią przyjętą w części
drogowej. Niedopuszczalne jest używanie do zasypki gruntów zmarzniętych i zawierających
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kamienie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. W
czasie wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntów spoistych.
Zasypkę wykonać sprzętem mechanicznym – za wyjątkiem odcinków głębionych
ręcznie, gdzie zasypka wykopu powinna być również wykonana sposobem ręcznym.
Jednocześnie z zasypką należy prowadzić rozbiórkę umocnień.
Grunt użyty do obsypki i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom według
PN-EN 1610 oraz PN-ENV 1046. Wykopy zasypać gruntem rodzimym w miejscach, gdzie
będzie teren zielony oraz piaskiem w obszarach przeznaczonych pod drogi, w przypadku gdy
grunt rodzimy nie spełnia wymagań gruntu pod drogi – wymiana gruntu.
Stopień zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
Poza drogą wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż 0,95.
Nadmiar gruntu pozostałego po wykonaniu robót należy wywieźć na miejsce
wskazane przez Inwestora.
Oznakowanie robót oraz sposób ich zabezpieczenia należy wykonywać zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami BHP.
Wszystkie roboty związane z montażem sieci winny być przeprowadzone przy
zachowaniu przepisów BHP obowiązujących przy wykonywaniu robót ziemnych,
montażowych, transportowych oraz obsługi sprzętu mechanicznego.

6. Kontrola jakości robot
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na
celu:
- zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- określenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- ustalenie metody wykonywania wykopów,
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2. Badanie zgodności z projektem.
a) Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty.
b) Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym.
c) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione
do Rysunków i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.
d) Sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów.
e) Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami.
6.3. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora
Nadzoru.
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6.4. Kontrola, pomiary i badania w trakcie robót.
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót
w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera Kontraktu.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie,
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,
wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego
z kruszywa,
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórcy materiałów,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie głębokości ułożenia przewodu,
- badanie ułożenia przewodu na podłożu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przed korozją,
- sprawdzenie montażu studzienek kanalizacyjnych, wpustów deszczowych, osadników,
- badanie szczelności całego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia
poszczególnych jego warstw. Stopień zagęszczenia poszczególnych warstw wykopu powinien
wynosić:
- wskaźnik zagęszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami projektu drogowego.
- wskaźnik zagęszczenia gruntu poza drogą nie powinien być mniejszy niż 0,95.
6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosić więcej niż ±5cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1m,
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekraczać
±3cm,
- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekraczać w żadnym jego punkcie dla
przewodów z tworzyw sztucznych ±5cm,
- dopuszczalne odchylenie osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny
przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm,
- dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie
przekroczyć dla przewodów z tworzyw sztucznych ±5cm i nie mogą spowodować na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku), i +10%
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
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- rzędne krat ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością ±5mm.

7. Obmiar robót.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest dla:
- wykopów 1 m3 ziemi
- obudowy pionowych ścian wykopów 1m2 dla wykopów liniowych licząc obie przeciwległe
ściany obudowy, dla wykopów obiektowych licząc wszystkie ściany obudowy
- podsypki, obsypki, zasypu 1m3 zużytego materiału,
- przewodów rurowych 1 mb dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi
przewodu, długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy;
całkowitą długość przewodów przy badaniach szczelności powinna stanowić suma długości
przewodów
-studzienek 1szt dla każdego typu i średnicy
-próby szczelności 1 próba
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac
wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole odbiorowym, który należy
zachować do końca odbioru końcowego.

8. Odbiór robót.
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt.6. dały wyniki pozytywne.
Odbiór robót sieci powinien następować w różnych fazach wykonywania robót.
8.2. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie sieci.
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających
wykonanie sieci i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne
znaczenie dla realizowanej sieci np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i
prawidłowe wykonanie elementów tej sieci.
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą
wykonywane przez innych pracowników (np. dla robót ziemnych jak wykop, podsypka,
obsypka, zasypka).
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania sieci. W
protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do
prawidłowego wykonania sieci, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać
odbioru międzyoperacyjnego.
8.3. Odbiór częściowy sieci.
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych zadań przed zakończeniem
budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu.
W związku z tym, ich zakres obejmuje:
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- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją (projekt budowlany), w
tym w szczególności zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża,
podsypki, obsypki, głębokości ułożenia przewodu,
- sprawdzenie prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności
zachowania kierunku i spadku, staranności wykonanych połączeń,
- sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń odcinka przewodu, a w szczególności przy
przejściach przez przeszkody (drogi, kable),
- przeprowadzenie próby szczelności.
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 50 m.
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe
wykonanie robót, zgodność wykonania sieci z projektem technicznym i pozytywny wynik
niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsca i
zakres robót objętych odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć
protokoły niezbędnych badań odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy
ponownie dokonać odbioru częściowego.
8.4. Odbiór końcowy.
Sieć powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu
następujących warunków:
• zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy sieci;
• dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem
pozytywnym;
• zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na
poprawność eksploatacji sieci.
Przy odbiorze końcowym należy przedstawić następujące dokumenty:
•
projekt techniczny powykonawczy sieci (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy);
•
dziennik budowy;
•
potwierdzenie zgodności wykonania sieci z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowę i przepisami,
•
obmiary powykonawcze,
•
protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
•
protokoły odbiorów technicznych częściowych,
•
protokoły wykonanych badań odbiorczych,
•
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyrobu budowlane, z
których wykonano sieć,
•
dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym,
•
instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
•
instrukcje obsługi sieci.
W ramach odbioru końcowego należy:
•
sprawdzić czy sieć jest wykonana zgodnie z projektem
powykonawczym,
•
sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,
•
sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,
•
sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.

technicznym
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Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem sieci do użytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania sieci do użytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania sieci do
użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny
odbiór sieci. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie
pomiędzy odbiorami elementy sieci nie uległy destrukcji spowodowanej korozją,
zamarznięciem wody lub innymi przeszkodami.

9. Podstawa płatności.
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym a
Wykonawcą.

10. Przepisy związane.
10.1. Normy
[1] PN-B-01700
[2] PN-B-04481
[3] PN-81/B-03020
[4] PN-B-06050
[5] PN-B-10736

[6] PN-88/B-06250
[7] PN-86/B-06712
[8] PN-EN 13043
[9] PN-90/B-14501
[10] PN-92/B-01707
[11] PN-EN-1610:2015-10
[12] PN-EN 13043
[13] PN-EN 476:200
[14] PN-EN 752
[15] PN-EN 1401-1

[15] PN-ENV 1046

[16] PN-EN 13476-1

Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna.
Oznaczenia graficzne.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Roboty ziemne.
Wykopy
otwarte
dla
przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
Beton zwykły.
Kruszywa mineralne do betonu.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Żwir i mieszanka.
Zaprawy budowlane zwykłe.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
Kruszywa mineralne -- Kruszywa skalne -- Podział, nazwy i
określenia
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.
Zewnętrzne systemy kanalizacyjne
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku
winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące
rur, kształtek i systemu
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemia i nad ziemią.
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu
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[17] PN-EN 1917
[18] PN-EN 124

[19] PN-EN 12063
[20] PN-EN 13508-1
[21] PN-EN 13508-2

(PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Ogólne wymagania i właściwości
użytkowe
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego , z betonu
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.
Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu kołowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakością.
Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne,
Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. Wymagania ogólne,
Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych. System kodowania
inspekcji wizualnej.

10.2 Akty prawne.
Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane
Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz.844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dz.U. z 1972r. Nr.13 poz.93 – sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych
10.3. Inne dokumenty.
•

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane w
1994r przez Polską Korporację techniki Sanitarnej, grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
•
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I
rozdz. IV, Arkady 1989r. – Roboty ziemne.
•
Instrukcja wykonania i odbioru instalacji rurowych z PVC wydana przez Producenta.
•
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych –„Warunki
techniczne COBRTI INSTAL” Zeszyt nr 9
Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące
normy i przepisy.
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